LIRA REPARTITIEREGLEMENT E-LENDING
Goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten

-

Op 3 oktober 2018 heeft LIRA samen met het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU), de Auteursbond
en Pictoright het Convenant e-lending (hierna: het Convenant) ondertekend. Het Convenant regelt
het uitlenen van e-boeken door de landelijke digitale openbare bibliotheek conform het ‘one copy
multiple user’-model, met een passende uitleenvergoeding voor o.a. auteurs en vertalers. De
afspraken in het Convenant gelden vanaf 1 januari 2019.

-

Het Convenant heeft betrekking op oorspronkelijk Nederlandstalige titels onder het segment
‘algemene boeken’ verschenen bij Nederlandse uitgevers, en de auteursrechtelijke beschermde
bijdragen van auteurs, vertalers en beeldmakers aan in het Nederlands vertaalde buitenlandse titels
onder het segment ‘algemene boeken’, verschenen bij Nederlandse uitgevers (hierna: E-boeken).
Ingevolge het Convenant verdeelt LIRA de E-lendingvergoeding voor het uitlenen van deze E-boeken
onder auteurs en vertalers van de desbetreffende boeken, zowel aan aangeslotenen als aan niet
aangeslotenen. LIRA mag verlangen dat tot haar kring behorende niet aangesloten rechthebbende
auteurs bepaalde (administratieve) formaliteiten verrichten alvorens voor een vergoeding in
aanmerking te komen;

-

In ruil voor het uitlenen van de E-boeken ontvangt LIRA op basis van het Convenant van de KB een
vergoeding per uitlening ten behoeve van de auteur(s) en/of vertaler(s) van de E-boeken (hierna: Elendingvergoeding);

-

LIRA zal zich naar beste vermogen inspannen om, afhankelijk van de beschikbare data, de verdeling
van de E-lendingvergoeding zo veel mogelijk op het feitelijk gebruik van de werken te laten
aansluiten. De nadere voorwaarden en grondslagen worden – binnen de kaders van het Convenant en
dit Reglement - door het bestuur van LIRA vastgesteld.

Artikel 1: Uitgangspunten verdeling
1.1

Dit Reglement heeft betrekking op de door LIRA op basis van het Convenant ontvangen Elendingvergoedingen voor de uitlening van E-boeken door de landelijke digitale openbare
bibliotheek.

1.2

LIRA keert de E-lendingvergoeding uit aan de rechthebbende auteurs volgens de bepalingen
van dit Reglement. Onder rechthebbende auteur wordt verstaan de natuurlijk persoon of
rechtspersoon die ingevolge de Auteurswet in zijn hoedanigheid van auteur auteursrecht kan
doen gelden op de onder lid 1 genoemde werken, alsmede de erfgenamen van deze auteurs.
Uitgevers en andere derden zoals werkgevers, die op grond van de Auteurswet als fictief
makers zouden kunnen worden aangemerkt, worden nadrukkelijk niet aangemerkt als
rechthebbende auteurs en kunnen geen aanspraak maken op E-lendingvergoedingen op
grond van dit Reglement.

1.3

Onder rechthebbende auteurs worden in dit Reglement de volgende categorieën auteurs
verstaan:
a) de auteurs van oorspronkelijk Nederlandstalige titels onder het segment ‘algemene
boeken’ verschenen bij Nederlandse uitgevers;
b) de auteurs en vertalers van in het Nederlands vertaalde buitenlandse titels onder het
segment ‘algemene boeken’, verschenen bij Nederlandse uitgevers. De buitenlandse
auteurs van de oorspronkelijke buitenlandse titels worden nadrukkelijk niet
aangemerkt als rechthebbende auteurs in de zin van dit Reglement en kunnen geen
aanspraak maken op E-lendingvergoedingen op grond van dit Reglement. Deze
auteurs ontvangen hun E-lendingvergoeding via de Nederlandse uitgever.

1.4

De uitkering van de E-lendingvergoeding vindt plaats ongeacht eventuele contractuele
afspraken die auteurs in die hoedanigheid met derden (zoals uitgevers) hebben gemaakt.
Aangezien LIRA op grond van het Convenant enkel de E-lendingvergoeding ten behoeve van
auteurs ontvangt, keert LIRA geen E-lendingvergoedingen uit aan uitgevers.

Artikel 2: Vaststelling E-lendingvergoeding
2.1.

LIRA zal zich naar beste vermogen inspannen om, afhankelijk van de beschikbare data, de
verdeling van de E-lendingvergoeding zo veel mogelijk op het feitelijk gebruik van de werken
en de betaalde vergoeding per uitlening te laten aansluiten. Daarnaast kunnen de volgende
factoren mede bepalend zijn voor de hoogte van de E-lendingvergoeding:
- het aantal rechthebbende auteurs op een geschrift;
- hetgeen opgenomen in artikel 3 van dit Reglement.

Artikel 3: Berekening van ieders aandeel
3.1

De standaardverdeling voor E-boeken is als volgt:
a. Indien er niet meer dan één rechthebbende auteur per E-boek is, ontvangt die auteur
100% van de beschikbare vergoeding.
b. Indien er meer rechthebbende auteurs zijn met betrekking tot een E-boek dan gelden in
beginsel de volgende uitgangspunten:
a) Indien er twee of meer schrijvers zijn, ontvangt iedere schrijver een gelijk deel van de
beschikbare vergoeding.
b) Indien er één (of meer) schrijver(s) en één (of meer) bewerker(s) zijn krijgt/krijgen de
schrijver(s) 2/3 deel en de bewerker(s) 1/3 deel van de beschikbare vergoeding:
de schrijver(s) : 66,67%
de bewerker(s) : 33,33%

c) Indien er een of meer schrijver(s) en/of bewerker(s) zijn en één of meer houder(s)
van een verzamelaarsauteursrecht krijgt/krijgen de schrijver(s) en/of bewerker(s)
9/10 deel en de houder(s) van het verzamelaarsauteursrecht 1/10 deel van de
beschikbare vergoeding:
de schrijver(s) en/of bewerker(s) : 90%
de houder(s) van het verzamelaarsauteursrecht : 10%
d) Indien er één of meer schrijver(s) en/of bewerker(s) zijn en één of meer geestelijk
vader(s), wiens werk aantoonbaar ten grondslag ligt aan een ander auteursrechtelijk
beschermd werk, krijgt/krijgen de schrijver(s) en/of bewerker(s) 9/10 deel en de
geestelijk vader 1/10 deel van de beschikbare vergoeding:
de schrijver(s) en/of bewerker(s): 90%
de geestelijk vader(s): 10%
e) De schrijver van een voor- en/of nawoord, commentaar, advies, toelichting of
annotatie ontvangt 1% van de beschikbare vergoeding.
f)

Indien een E-boek zowel in het Nederlands vertaald als in het Nederlands bewerkt is,
dan geldt de volgende verdeling:
de vertaler(s): 50%
de bewerker(s): 50%

In het geval er sprake is van meerdere vertalers, dan ontvangt iedere vertaler een gelijk
deel van het aan deze categorie toegekende percentage van 100% of 50 %. Indien er
sprake is van meerdere bewerkers, ontvangt iedere bewerker een gelijk deel van het
toegekende percentage van 50%.
c.

In het geval van een bundel of verzamelwerk wordt de beschikbare vergoeding verdeeld over
het aantal rechthebbende auteurs, mits dit aantal bekend is. Als het aantal auteurs niet
bekend is, wordt uitgegaan van 10% per auteur.

d. (hoofd/eind)redacteuren, persklaarmakers e.d., komen niet in aanmerking voor een Elendingvergoeding. De wijze van vermelding in het colofon kan hierbij mede bepalend zijn.
3.2

Indien door rechthebbende auteurs is aangetoond of voldoende aannemelijk is gemaakt dat
een andere verdeling meer recht doet aan de daadwerkelijke schrijfprestaties en alle
rechthebbende auteurs daarmee schriftelijk instemmen, kan die andere verdeling worden
gehanteerd.

Artikel 4: Kosten
4.1

Onder de voorwaarde dat de wetgever voldoende middelen ter beschikking stelt, verhoogt de
minister de rijksbijdrage die de KB ontvangt op grond van artikel 19 van Wsob jaarlijks met 10%

van de aan LIRA en Pictoright uitgekeerde vergoedingen tot een maximum van €0,4 miljoen. Op
basis hiervan ontvangt LIRA van de KB een bedrag dat uitsluitend bestemd is voor het vergoeden
van de kosten gemoeid met de verdeling van de E-lendingvergoedingen.

Artikel 5: Uitkering, verjaring, niet-uitkeerbare gelden
5.1

LIRA streeft ernaar tenminste twee maal per jaar aan rechthebbende auteurs uit te keren. LIRA
zal in ieder geval binnen negen (9) maanden na afloop van het boekjaar waarin de Elendingvergoedingen zijn geïnd tot uitkering aan de rechthebbende auteurs overgaan, tenzij
objectieve redenen LIRA hiervan weerhouden. Voor E-lendingvergoedingen die niet binnen drie
(3) jaar na afloop van het boekjaar van inning kunnen worden verdeeld, wordt verwezen naar lid
3 van dit artikel.

5.2

Ten aanzien van aanspraken van rechthebbende auteurs op E-lendingvergoedingen vervallen
deze aanspraken na verloop van drie (3) jaar na afloop van het boekjaar van inning van de
betreffende E-lendingvergoedingen.

5.3

Indien LIRA niet binnen drie (3) jaar na afloop van het boekjaar van inning de Elendingvergoedingen onder de rechthebbende auteurs heeft verdeeld, kunnen deze Elendingvergoedingen zowel (deels) pro rato worden uitgekeerd aan rechthebbende auteurs die
met betrekking tot dat betreffende jaar een uitkering hebben ontvangen, als (deels) worden
toegevoegd aan de uit te keren vergoedingen van het lopende jaar, conform een besluit van het
LIRA bestuur.

Artikel 6: Kwijting en vrijwaring
6.1

Zodra LIRA de E-lendingvergoeding heeft vastgesteld zendt zij aan de rechthebbende auteurs, al
dan niet via de webportal van LIRA, een factuur van de hen toekomende E-lendingvergoeding.
Door het op deze factuur vermelde bedrag te accepteren verleent de betreffende auteur LIRA
finale kwijting ten aanzien van de vergoeding voor het uitlenen van E-boeken door de landelijke
digitale openbare bibliotheek conform het Convenant en verleent hij tegelijkertijd aan LIRA
vrijwaring voor aanspraken van derden(-rechthebbenden).

6.2

In het geval een rechthebbende auteur overleden is, kan LIRA besluiten niet tot uitbetaling over
te gaan, totdat via toezending van een verklaring van erfrecht duidelijk is geworden wie
rechthebbende(n) is (zijn) geworden. Finale kwijting en vrijwaring in de zin van het vorige lid zal,
alvorens tot uitbetaling wordt overgaan, verleend moeten worden door de
erfgenaam/erfgenamen of legatarissen.

6.3

Zijn er onder de nabestaanden meerdere gerechtigden, dan kan door LIRA worden verlangd dat
gerechtigden tezamen één persoon aanwijzen die hen in alles wat dit Reglement aangaat,
vertegenwoordigt. Indien LIRA van gerechtigden een zodanige vertegenwoordiging verlangt,
kunnen de gerechtigden, zolang zodanige aanwijzing niet heeft plaatsgehad, geen aanspraak
maken op enige betaling ingevolge dit Reglement. Betaling door LIRA aan zodanige
vertegenwoordiger bevrijdt LIRA tegenover alle gerechtigden.

Artikel 7: Geschillenregeling
7.1

Rechthebbende auteurs kunnen klachten die betrekking hebben op uitkering van de
E-lendingvergoeding door LIRA binnen drie maanden na de uitkering waarop de klacht
betrekking heeft schriftelijk beargumenteerd indienen bij het bestuur van de LIRA.

7.2

Het LIRA bestuur is gerechtigd klachten die later dan de in het vorig lid bepaalde termijn
binnenkomen niet in behandeling te nemen.

7.3

De klachten zullen door LIRA worden behandeld op basis van de op haar website gepubliceerde
commentaren- en klachtenregeling.

Artikel 8: Conflicterende aanspraken
8.1

Onder conflicterende aanspraken wordt verstaan de situatie waarin door meerdere
rechthebbende auteurs aanspraak wordt gemaakt op dezelfde E-lendingvergoeding.

8.2

Indien LIRA constateert dat er conflicterende claims zijn ingediend, reserveert zij de aan het werk
toegekende gelden en stelt zij de betreffende auteurs hiervan op de hoogte. De auteurs worden
in de gelegenheid gesteld om binnen een door LIRA te bepalen termijn onderling afspraken te
maken over de verdeling en deze vervolgens schriftelijk aan LIRA mee te delen. Na ontvangst van
een verklaring voor akkoord van alle betrokken auteurs ten aanzien van de verdeling zal LIRA
overgaan tot uitkering van de gereserveerde gelden met inachtneming van de verjaringstermijn
zoals opgenomen in artikel 5.

8.3

Indien LIRA constateert dat er conflicterende aanspraken bestaan, doch reeds gelden heeft
uitgekeerd aan een auteur, kan LIRA deze gelden terugvorderen of verrekenen met toekomstige
uitkeringen aan de betreffende auteur volgens dit Reglement of andere repartitiereglementen
van LIRA.

Artikel 9: Niet voorziene gevallen
9.1

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur van LIRA.

Artikel 10: Inwerkingtreding, toepasselijkheid
10.1

Dit Reglement is vastgesteld door het bestuur van LIRA op 4 juni 2019 en goedgekeurd door het
College van Toezicht Auteursrechten op 13 augustus 2019. Het Reglement treedt in werking op 13
augustus 2019 en blijft in werking totdat een nieuw vastgesteld Reglement in werking zal zijn
getreden.

