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Geachte mevrouw Bussemaker, 
 
Op 15 mei jongstleden hebben tijdens de behandeling van de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen in de Tweede Kamer verschillende partijen de wens uitgesproken dat 
het uitlenen van e-books onder de leenrechtexceptie van de Auteurswet moet vallen. De huidige 
samenwerking tussen auteurs, uitgevers en bibliotheken zou ‘niet van deze tijd’ zijn.  
 
Allereerst onderschrijven en waarderen wij uw beleid dat het uitlenen van e-books door openbare 
bibliotheken zal moeten plaatsvinden op basis van contractuele afspraken, omdat Europese 
richtlijnen geen ruimte laten voor de invoering van een leenrechtexceptie voor e-books.1  
 
Deze contractuele afspraken worden volop gemaakt. In korte tijd zijn door meer dan 1.100 
auteurs en 120 uitgevers met bibliotheken goede afspraken gemaakt over het uitlenen van e-
books.2 Het digitale aanbod van bibliotheken bestaat daardoor inmiddels uit meer dan 5.000 titels 
en zal de komende tijd verder toenemen. Afspraken over passende vergoedingen aan auteurs en 
uitgevers worden daarbij individueel gemaakt, op basis van de leeftijd en populariteit van titels. 
Daarmee is de situatie in Nederland volledig in lijn met het buitenland, waar het uitlenen van e-
books op basis van dergelijke afspraken het experimentele stadium voorbij is en een grote vlucht 
heeft genomen.3 
 
Bibliotheken streven naar een dominante positie op de markt voor het e-book (naar eigen 
zeggen: een marktaandeel van 50%).4 Deze markt is echter nog volop in ontwikkeling en groeide 
het eerste kwartaal van 2014 met bijna 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze 
indrukwekkende groei, is nog altijd slechts 1 op de 20 van de verkochte boeken een e-book.5  
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SEO Economisch Onderzoek heeft aangetoond dat de ambitie van bibliotheken op deze jonge 
markt kan leiden tot marktverstoring.6  
 
Het boekenvak verkeert in een kwetsbare positie. Uitgevers verkeren in zwaar weer, boekhandels 
sluiten hun deuren en auteurs zien inkomsten behoorlijk teruglopen. Verdere marktverstoring 
door bibliotheken zal dan ook direct ten koste gaan van een rijk en pluriform aanbod, 
werkgelegenheid en de positie van de auteur. Wanneer e-books worden uitgeleend op grond van 
de regelgeving voor fysieke boeken, of wanneer er een contributievrijstelling voor e-books zal 
komen, zal de exploitatie van zowel het papieren als het digitale boek fundamenteel geraakt 
worden.  
 
Het auteursrecht is een belangrijk recht. Het is verontrustend te merken dat er leden van de 
Tweede Kamer zijn die auteursrecht als een belemmering lijken te zien voor het actualiseren van 
de bibliotheekvoorzieningen. Er zijn voldoende mogelijkheden om met inachtneming van het 
auteursrecht tot een bibliotheekvoorziening te komen als bedoeld in de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen. 
 
Tegen deze achtergrond roepen auteurs en uitgevers u op om te voorkomen dat een 
onevenredige marktverstoring zal plaatsvinden en auteurs, uitgevers en bibliotheken worden 
belemmerd in de mogelijkheid om in gezamenlijkheid tot creatieve en innovatieve oplossingen te 
komen voor de beschikbaarstelling van e-books aan geregistreerde gebruikers van de 
bibliotheken in Nederland. 
 
Uiteraard zijn wij graag tot een nadere toelichting bereid. 
 
Met vriendelijke groet,     
 
 
 
 
 
 
Jan Baeke     Geert Noorman 
voorzitter Vereniging van Letterkundigen directeur Nederlands Uitgeversverbond 
 
 
Kopie: woordvoerders cultuur en griffier van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
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