
VPublicaties op het internet confron-
teren menige professionele auteur
met de problematiek van het inter-
nettarief. Wat moet er voor vergoe-
ding gevraagd worden voor de publi-
catie van een gedicht, een lezing,
een verhaal, een uiteenzetting, een
toelichting? Een antwoord valt
gemakkelijker te geven naarmate
het gebruik van een internetpublica-
tie een duidelijker commercieel doel
heeft, zoals bijvoorbeeld vaak bij
internationale databanken met
wetenschappelijke artikelen het
geval is. Als er iets verdiend wordt,
als er inkomsten zijn, kunnen
auteurs hun vergoeding bijvoor-
beeld percentueel daaraan verbin-
den. Maar als er geen commercieel
doel is, als er geen inkomsten met
de publicaties gegenereerd worden,
als de doelstelling vooral van ideële
aard is, is het voor een auteur soms
moeilijk om tot een vraagprijs te
komen. Vanwege het niet-commer-
ciële doel staat hij tegelijk vaak
onder druk zijn teksten gratis ter
beschikking te stellen, en vanwege
de afwezigheid van een mechanisme
waarmee inkomsten worden gege-
nereerd, kan hij zijn beloning moei-
lijk ergens op baseren.

Een feit is intussen wel dat tal van
andere professionele medewerkers
aan de internetpublicatie gewoon
hun professionele beloning krijgen,
en dat er vaak wel degelijk inkom-
sten worden verworven met ideële
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internetpublicaties. Want ook bij-
voorbeeld subsidies vormen een
bron van inkomsten die relevant zijn
voor het bepalen van de hoogte 
van een passende vergoeding voor
auteurs.

Het is vooral binnen de Vereniging van
Letterkundigen dat er op het ogen-
blik intensief nagedacht wordt over
tarieven voor publicaties op het
internet. Onderhandelingen worden
voorbereid over de voorwaarden,
vooral ook financiële voorwaarden,
waaronder organisaties die werk-
zaam zijn zonder commercieel oog-
merk, teksten op internet zouden
mogen gebruiken.

Dat is nog slechts een voorbode van
wat ook voor lira ongetwijfeld van
groot belang zal worden: duidelijke,
met publicerende partners overeen
te komen regels voor de vergoedin-
gen voor publicaties op het internet .
Dat het daarbij gaat om teksten van
zeer uiteenlopende aard in sterk wis-
selende omstandigheden door
instanties die er heel verschillende
doelstellingen op nahouden, maakt
het onderwerp op zijn minst net zo
gecompliceerd als bij papieren
publicaties het geval is. 

In veel gevallen zullen auteurs zelf,
eventueel op grond van een aantal
basisafspraken, hun zaken kunnen
regelen. Vraagt de regeling om col-
lectieve uitvoering, zoals bij de
Literom, dan lijkt er ook een rol voor
lira weggelegd. kh
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Eén klacht betrof een meningsverschil
tussen een vertaler en twee perso-
nen die zich als bewerkers dan wel
medevertalers opwierpen. De Stich-
ting Lira gaat bij de verdeling van de
leenvergoeding uit van de gegevens
omtrent auteur(s) en vertaler(s) in
de bibliotheekbestanden. Alleen
wanneer deze aantoonbare onjuist-
heden bevatten, kunnen ze worden
gecorrigeerd, bijvoorbeeld aan de
hand van een gefotokopieerd colof-
on of een gezamenlijke verklaring
die door alle rechthebbenden is
ondertekend. Omdat in andere
gevallen wordt vastgehouden aan de
bekende gegevens, moest deze
klacht vooralsnog worden afgewe-
zen.

Eén klacht zou beter als verzoek kun-
nen worden betiteld. De ontvanger
van een relatief hoge leenvergoeding
wilde deze liever na 1 januari ontvan-
gen, omdat dit gunstiger zou uitval-
len gelet op de berekeningssystema-
tiek van de
vermogensrendementsheffing. De
Stichting Lira is gehouden de verde-
ling van de leengelden tegen zo
gering mogelijke kosten te verrich-
ten. Dit is onder meer uitvoerbaar
dankzij een verregaande automati-
sering, niet alleen van de bereke-
ning, maar ook van de uitbetaling.
Het is in deze systematiek niet ver-
antwoord gehoor te geven aan indi-
viduele wensen omtrent het
moment van uitbetaling. En een
algehele verschuiving van de uitbet-
aling tot na 1 januari zou weer andere
bezwaren hebben. Zo komt voor tal
van kleine rechthebbenden het leen-
geld juist als geroepen in de dure
maand december. De klachtencom-
missie heeft daarom geadviseerd
genoemd verzoek niet te honoreren.

Enkele klachten hadden betrekking op

ontbrekende publicaties en voor
zover deze wel uitgeleend bleken
zijn de gegevens gecorrigeerd en is
de vergoeding aangepast. In dit ver-
band zij overigens nog eens vermeld
dat de periode waarover de uitleen-
gegevens worden verzameld, telkens
loopt van 1 juli tot 30 juni. Daarna
worden de gegevens verwerkt en
vindt voor het einde van het jaar de
leenrechtuitkering plaats. Wil een
publicatie in de peilperiode voor een
gegeven jaar vallen, dan dient ze dus
niet alleen al voor 30 juni te zijn ver-
schenen, maar ook al door de bibli-
otheken te zijn aangeschaft en uit-
geleend. Soms duurt het nog
geruime tijd na verschijning eer dat
laatste het geval is. Alle latere uitle-
ningen tellen uiteraard gewoon mee
in de peilperiode voor het volgende
jaar (opnieuw van 1/7 tot 30/6).

Eén klacht betrof de hoogte van de
narepartitie over de jaren 1997 -
2002, en dan met name een onjuiste
optelling van de te ontvangen bedra-
gen over genoemde jaren. 
De commissie heeft de klager in het
gelijk gesteld en de Stichting Lira
geadviseerd grondig te onderzoeken
hoe deze optelfout heeft kunnen
ontstaan.

Eén klacht betrof het reglement ter
verdeling van het leengeld. Het ging
om de uitlening in Nederlandse
bibliotheken van een oorspronkelijk
Nederlandstalig werk in een vreem-
de taal en de verdeling van de ver-
goeding hiervoor tussen de Neder-
landstalige auteur en diens vertaler
in de vreemde taal. De Stichting Lira
waardeert bij vertalingen het verta-
lersaandeel op 70% van het auteurs-
aandeel (oftewel het bedrag dat res-
teert nadat het uitgeversaandeel en
het bedrag bestemd voor de makers
van visuele werken van het beschik-

bare bedrag zijn afgetrokken). Elke
vertaalprestatie wordt dus op 70%
van het totaal gewaardeerd en het
non-discriminatiebeginsel sluit uit
dat de ene vertaling anders wordt
gewaardeerd dan de andere. De
commissie heeft geen aanleiding
gezien een wijziging van dit in het
repartitiereglement vastgelegde uit-
gangspunt voor te stellen.

Eén klacht betrof de verwarring die in
een geautomatiseerd systeem kan
ontstaan wanneer auteurs niet
alleen dezelfde naam maar ook pre-
cies dezelfde voorletter(s) hebben.
De commissie heeft deze klacht
gehonoreerd en roept rechthebben-
den eens te meer op hun controle-
en uitleenspecificaties zorgvuldig te
bekijken en eventuele onjuistheden
te melden.

De klachtencommissie bestond dit
jaar uit de lira-bestuursleden Nelle-
ke van Maaren en Rien Verhoef, met
assistentie van de lira-medewer-
kers Lennart Bosker en Bart Scho-
maker.

De adviezen zijn door het bestuur van
lira overgenomen. rv

Op 15 maart 2004 behandelde de Leenrechtklachten-
commissie van lira enkele bezwaren van een zestal 
ontvangers van een leenvergoeding.

KLACHTENCOMMISSIE LEENRECHT
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literom-procedure

De Literom is een cd-rom waarop
zoveel mogelijk alle in Nederland
gepubliceerde literaire recensies
vanaf het jaar 1900 verzameld wor-
den. De stichting nblc, inmiddels
Biblion, verkoopt de Literom op
abonnementsbasis aan openbare
bibliotheken en andere instellingen.
Het is geen te verwaarlozen exploi-
tatie. In 1997 beliep de jaaromzet
ruim 700.000 gulden.

De Literom werd met een overheids-
subsidie van 1,1 miljoen gulden in het
begin van de jaren negentig samen-
gesteld door het nblc, het over-
koepelend orgaan van de Neder-
landse openbare bibliotheken, uit
vele duizenden literaire recensies,
jammer genoeg zonder de schrijvers
van die recensies om toestemming
te vragen. In 1998 was het aantal
recensies op de Literom toegeno-
men tot meer dan 50.000 stuks,
geschreven door honderden
auteurs. 

Toen een aantal rechthebbenden het
ontbreken van toestemming bij het
verschijnen van de Literom in 1994
aan de orde stelde, beriep het nblc
zich op het feit dat hier sprake zou
zijn van een elektronische knipsel-
krant waarvoor, net als bij een papie-
ren knipselkrant, geen toestemming
nodig zou zijn. Daarop zijn recht-
hebbenden en hun organisaties, te
weten wijlen de recensent Hans
Warren, de Vereniging voor Letter-
kundigen (vvl), de Vereniging voor
Journalisten (nvj) en het Neder-
lands Uitgeversverbond (nuv), gaan
procederen tegen het nblc.

Hans Warren die meer dan 1000 (en

inmiddels meer dan 1200) van zijn
recensies zonder zijn toestemming
op de Literom zag verschijnen,
heeft samen met voornoemde pro-
cederende organisaties bij een eer-
ste actie bij de rechtbank niet een
verbod op exploitatie geëist, maar
heeft gevraagd om een verklaring
voor recht. Hij wilde van de rechter
duidelijkheid krijgen over de juridi-
sche status van deze uitgave. Mocht
het of mocht het niet? Op 3 mei 1995
wees de Rechtbank ’s-Gravenhage
het verweer van het nblc af. Het
mocht dus niet. De rechtbank stelde
dat hier sprake was van het vervaar-
digen en openbaar maken van een
databank, waarvoor toestemming
van de rechthebbenden was vereist. 

Het nblc stelde tegen deze uitspraak
hoger beroep in en ging intussen
door met het maken en verspreiden
van nieuwe updates van de Literom.
De rechthebbenden zagen geen
andere uitweg meer dan aan de
rechter in kort geding een tijdelijk
verbod te vragen, totdat een uit-
spraak in hoger beroep zou zijn ver-
kregen, ook al om een einde te
maken aan de voortdurende schade
die auteurs als Hans Warren door de
exploitatie van de Literom leden.
Eisers deden dit in de hoop en ver-
wachting dat de stichting nblc als-
nog op basis van toestemming een
praktische regeling wilde treffen,
want dat bleef nog steeds het doel. 

Desondanks, en ondanks een uitdruk-
kelijke waarschuwing van de Presi-
dent van de Haagse rechtbank, deed
de stichting nblc geen poging tot
een schikking te komen. De uit-
komst is bekend: de rechthebben-
den werden in december 1997

opnieuw in het gelijk gesteld en het
nblc moest de exploitatie van de
Literom tijdelijk stil zetten. 

Rechthebbenden hadden de hoop dat
nu dan eindelijk de stichting nblc
met hen aan tafel wilde gaan zitten.
Het werd helaas al snel duidelijk dat
het nblc de Literom-kwestie hele-
maal niet wilde regelen, maar wilde
aanwenden voor een maatschappe-
lijke en politieke discussie, kennelijk
om langs die weg de overwinning te
behalen die via de rechter onbereik-
baar was gebleven. Pas na een
bemiddelingsinitiatief van staatsse-
cretaris A. Nuis en veertien dagen
voor behandeling van de zaak in
hoger beroep legde het nblc voor
het eerst een voorstel op tafel, waar-
in het auteursrecht en het daaruit
volgende toestemmingsvereiste van
recensenten werd erkend. De proce-
dure in hoger beroep werd opge-
schort en tenslotte beëindigd, toen
partijen overeenstemming hadden
bereikt over een vergoeding voor
auteurs en uitgevers tezamen van
een half miljoen gulden als afkoop
voor de in het verleden zonder hun
toestemming op de Literom
geplaatste literaire recensies. 

literom-regeling

Auteurs en uitgevers die vrijwillig tot
de zogenoemde Literom-regeling
toetreden, verlenen aan hun organi-
saties (Stichting lira voor auteurs,
Stichting Nieuwswaarde voor jour-
nalisten, Stichting pro voor uitge-
vers) een volmacht om toestem-
ming te verlenen voor de opname 
op de Literom en het opgenomen

LITEROM-REGELING VOOR LITERAIRE RECENSENTEN

Nieuwe digitale exploitaties vragen om nieuwe oplossingen
voor de verlening van de toestemming en de honorering. 
Zo werkt lira mee aan de uitvoering van de zogenoemde
Lite rom-regeling voor literaire recensenten. Recent is weer
een hele stroom van betalingen op gang gekomen.
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houden van nieuwe recensies. Zij
ontvangen in ruil voor die toestem-
ming een vergoeding die gerelateerd
is aan de exploitatieresultaten van
de Literom en waarover om de zo
veel jaar in het licht van de meest
recente opbrengsten door partijen
(de producent van de Literom en de
drie genoemde organisaties) wordt
onderhandeld. 

Tussen de organisaties van rechtheb-
benden is afgesproken dat van het
voor verdeling beschikbare bedrag,
zowel voor het bedrag dat op het
verleden slaat alsook de vergoeding
voor nieuw op te nemen recensies,
70% naar de auteurs en 30% naar de
uitgevers zal gaan, onafhankelijk van
de feitelijke verblijfplaats van het
recht. Dat laatste wil zeggen: onaf-
hankelijk van de vraag wie het
auteursrecht heeft, de auteur of de
uitgever.

Er is gekozen voor een collectieve ver-
deelsleutel die soms geen recht zal
doen aan een individuele contractu-
ele relatie, maar die belangrijke
voordelen voor alle rechthebbenden
met zich mee brengt, ook voor
auteurs. Immers, er is op collectief
niveau een 70%-30%-verdeling over-

eengekomen tussen auteurs en uit-
gevers, in het voordeel van auteurs.
Bovendien worden door een collec-
tieve verdeling aan de top belangrij-
ke kosten vermeden ten gunste van
alle betrokken partijen. Tenslotte
krijgen ook die auteurs hun 70%-
aandeel die daarop bijvoorbeeld als
gevolg van een eventuele auteurs-
rechtelijke overdracht in andere
omstandigheden geen aanspraak
zouden hebben kunnen maken.

Ook in andere collectieve regelingen
aangaande nevenrechten, waarin
collectief wordt afgesproken wat
auteurs en uitgevers anders in indivi-
duele gevallen zouden hebben afge-
sproken (of hadden moeten afspre-
ken), wordt het als redelijk ervaren
dat uitgevers een deel van de ver-
goeding voor hergebruik ontvangen.
Denk aan het reprorecht (50/50).
Denk ook aan de voor auteurs gun-
stiger leenrechtverdeling (70/30).

De door de organisaties aan de produ-
cent verleende toestemming is ove-
rigens niet-exclusief. Een individuele
auteur kan zijn recensies dus ook op
een andere manier exploiteren. Hij
kan tevens op enig moment zijn vol-
macht aan de organisatie die hem

vertegenwoordigt, intrekken en op
die manier uit de Literom-regeling
treden. Zijn nieuwe recensies
komen dan niet meer op de Literom
te staan. 

Tenslotte kunnen de drie organisaties
die rechthebbenden vertegenwoor-
digen, ook besluiten dat de aangebo-
den vergoeding voor een nieuwe
periode te laag is en uit de Literom-
regeling treden. Er worden dan geen
nieuwe recensies meer op de Lite-
rom geplaatst, in elk geval niet op
grond van een door de gevolmach-
tigde organisaties verleende toe-
stemming. 

Inmiddels betalen lira en Nieuws-
waarde en pro op grond van gete-
kende volmachten aan rechthebben-
den (auteurs en uitgevers) een door
Biblion ter beschikking gestelde ver-
goeding per recensie uit voor het op
de Literom plaatsen van nieuwe
recensies. 

Wie als literair recensent, onverschillig
of hij freelancer is of werknemer,
teksten op de Literom heeft staan,
kan zich tot lira wenden om te
horen wat hij voor het ontvangen
van een vergoeding moet doen.

kh
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– Voor zaken die lira, de repartities
en het aansluitingscontract tussen
een auteur en lira betreffen: neem
contact op met de Stichting lira,
Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp;
bezoekadres: Siriusdreef 22-28,
Hoofddorp; tel: 023 799 7806; 
e-mail: lira@cedar.nl

– Voor gewone adviezen over contrac-
ten, voorwaarden, overeengekomen
tarieven en dergelijke: word lid van
één van de drie afdelingen van de
Vereniging van Schrijvers en Verta-
lers, De Lairessestraat 125, 1075 hh
Amsterdam, tel: 020 624 0803, 
e-mail: bureau@vsenv.nl. Die drie
afdelingen zijn: de Vereniging van
Letterkundigen voor literaire en ver-
wante auteurs, het Netwerk Scena-
rioschrijvers voor schrijvers van
tvdrama en filmscenario’s, en de
FreeLancers Associatie (fla) voor

freelance-journalisten, en stel je 
vragen aan de medewerkers van
deze drie afdelingen van de Vereni-
ging van Schrijvers en Vertalers

– Voor juridische adviezen en hulp in
professionele geschillen met uitge-
vers, andere producenten en andere
gebruikers van je werk, bijvoorbeeld
wanneer een contract niet wordt
nageleefd of wanneer inbreuk wordt
gepleegd op je auteursrechten: zorg
ervoor dat je aangeslotene wordt
van de Stichting lira door een aan-
sluitingscontract te ondertekenen 
of word lid van de Vereniging van
Schrijvers en Vertalers en stuur in
beide gevallen een schriftelijk ver-
zoek om financiële ondersteuning 
in het verkrijgen van een juridisch
advies in een geschil of hulp in een
eventuele gerechtelijke procedure
naar het bestuur van de Stichting

Rechtshulp Auteurs, p/a Bureau 
van de vsenv, De Lairessestraat 125,
1075 hh Amsterdam, 
tel: 020 624 0803, 
e-mail: bureau@vsenv.nl. 
Het bestuur van de Stichting
Rechtshulp Auteurs vergadert
maandelijks om de aanvragen aan 
de hand van een reglement te
beoordelen en de aanvrager bij een
positief besluit door te verwijzen
naar een aantal advocaten, met wie
de stichting langdurig relaties
onderhoudt. Adviezen in een geschil
zijn voor de aanvrager gratis. Bij een
gerechtelijke procedure wordt 5%
van de advocaatkosten in rekening
gebracht.

– Ben je scenarioschrijver en wil je dat
de onderhandelingen over al je sce-
nariocontracten gedaan worden
door een deskundig onderhandelaar:
word lid van het Netwerk Scenario-
schrijvers (een afdeling van de
vsenv) en/of zorg ervoor dat je aan-
geslotene wordt van de Stichting
lira door een aansluitingscontract
te ondertekenen, en meld je vervol-
gens bij het Contractenbureau, 
Postbus 15530, 1001 na Amsterdam;
bezoekadres: Singel 104, 
Amsterdam, tel: 020 626 1842; 
e-mail: ofiice@contractenbureau.nl

kh

HOE KOM IK ALS AUTEUR AAN HULP EN ADVIES?
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SUBSIDIES LIRA FONDS

Nadere inlichtingen: Bureau lira Fonds, t 023 799 7807 of mail naar lirafonds@cedar.nl

SUBSIDIES LIRA FONDS

Wat is lira? De Stichting Literaire Rechten Auteurs (lira) int en verdeelt voor schrijvers
en vertalers bestemde kabelgelden, thuiskopievergoedingen. leenrechtgel-
den en reprorechtgelden.

Een beperkt deel van deze gelden wordt ingevolge internationale afspraken en door de overheid goedgekeurde repartitiereglementen
ingehouden ten behoeve van sociale en culturele doeleinden.

Wat is de Stichting lira Fonds? De Stichting lira Fonds beheert de ingehouden gelden die bestemd zijn
voor culturele doeleinden, en verdeelt deze in de vorm van subsidies voor
activiteiten onder meer op het gebied van literatuur en theater. Zij wordt

daarin bijgestaan door een Adviescommissie bestaande uit vier externe deskundigen en twee lira-bestuursleden. De Advies-
commissie vergadert in het jaar 2004 een maal per twee maanden en brengt advies uit over de binnengekomen aanvragen aan 
het bestuur van het lira Fonds.

Wat zijn de doelstellingen In het algemeen gesproken: het stimuleren van het tot stand komen en uit-
dragen van Nederlands literair en literair-dramatisch werk in de breedste zin.
Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die moeilijk binnen de voor-
waarden van de bestaande overheidsfondsen zijn in te passen. Het belang-
rijkste criterium voor subsidiering is kwaliteit. 

Wie kunnen subsidie aanvragen? In het algemeen kunnen alleen rechtspersonen (verenigingen, stichtingen
en soortgelijke verbanden) subsidie aanvragen, geen individuele personen.
De subsidies zijn bestemd als bijdrage aan professionele auteursvergoedingen,

zoals auteurshonoraria voor literaire manifestaties, schrijfopdrachten, toneelvertalingen e.d. ten behoeve van incidentele projecten. 
Zij worden alleen gegeven ter dekking van een tekort op de begroting. Niet gehonoreerd worden aanvragen voor debutanten en 
amateurproducties. Subsidies worden verleend in de vorm van een garantiesubsidie waarop eventueel een voorschot mogelijk is.

Hoe subsidie aan te vragen? Aanvragen dienen uiterlijk 3 weken voor de vergaderingen van de Advies-
commissie in achtvoud te worden ingediend bij het bureau van de Stichting
lira Fonds en voorzien te zijn van een duidelijke begroting, een plan /  

beschrijving van het project en een ingevuld aanvraagformulier. Nadere informatie hierover is te vinden op www.lira.nl/lirafonds.html.
In het jaar 2004 worden de vergaderingen van de adviescommissie steeds op de eerste donderdag van de even maanden gehouden, en 
dus op donderdag 3 juni, donderdag 5 augustus, donderdag 7 oktober en donderdag 2 december. 

van het lira Fonds?
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Deze regels, uit een gedicht over een
door de kat leeggevist guppie-
aquarium, vormden de geprojec-
teerde achtergrond tijdens de uitrei-
king van de Woutertje Pieterse Prijs
2004 op 1 maart j.l. in de Balie in
Amsterdam. Ze zijn afkomstig uit de
bundel kinderpoëzie Superguppie
van Edward van de Vendel en Fleur
van der Weel, die dit jaar werd
bekroond. De Woutertje Pieterse
Prijs – vernoemd naar het gelijkna-
mige boek van Multatuli werd voor
de zeventiende maal uitgereikt en
wordt sinds 1998 door lira gefinan-
cierd. Niet alleen werd de prijs voor
het eerst toegekend aan een bundel
kinderpoëzie, maar ook was het de
eerste keer dat er twee prijswinnaars
waren. Een samenwerkend duo
namelijk: Edward van de Vendel
schreef de kindergedichten en Fleur
van der Waal maakte de illustraties
erbij. In hoeverre deze omstandighe-
den de opmerkelijk grotere media-
aandacht voor de prijs dit jaar verkla-
ren, is niet helemaal duidelijk – maar
in elk geval belandde de Woutertje
Pieterse Prijs voor het eerst op de
voorpagina van de nrc. Zelfs verwij-
zingen naar Annie M. G. Schmidt en
Fiep Westendorp waren hier en daar
te vinden.

Edward van de Vendel (1964) is geen
onbekende. Hij publiceerde eerder

al drie dichtbundels en verschillende
jeugd- en kinderboeken en werd in
1999 met een Gouden Zoen en in
2001 met een Zilveren Griffel
bekroond. In het juryrapport ging
Anton Korteweg, de juryvoorzitter,
beknopt in op de eisen waaraan
goede kinderpoëzie moet voldoen.
Zij moet 1) van een verrassende een-
voud zijn en op de eigen situatie van
het kind toepasbaar; 2) de verbeel-
ding prikkelen; 3) iets onbevangens,
speels, eventueel wat meligs […]
hebben. Deze bundel voldoet niet
alleen aan die vereisten, maar
getuigt bovendien van veel ‘taal-
plezier’ in spellingsgrapjes, eigen-
gemaakte woorden en leuke rijmen,
aldus de jury.

Fleur van der Weel (1970) geeft in haar
illustraties een eigenzinnige, enigs-
zins surrealistische interpretatie aan
het kind dat in de gedichten aan het
woord is door het uit te beelden als
het silhouet van een foxterriër die op
zijn achterpoten loopt. Toch blijft
het ook een kind. De jury achtte haar
aandeel in het boek van zoveel
belang omdat de tekeningen ‘soms
niet zo zeer het gedicht illustreren
alswel dat aanvullen, en in die zin
een voortzetting ervan zijn met
andere middelen.’ Fleur van der
Weel is behalve illustrator en gra-
fisch vormgever, ook kunstschilder
en decorateur van kindermeubels.

De jury beoordeelde jeugdboeken die
in het jaar 2003 zijn verschenen. In
het totaal werden door uitgevers 136
titels ingestuurd. Naast voorzitter
Korteweg (directeur Letterkundig
Museum) bestond de jury verder uit
Bregje Boonstra (publiciste kinder-

cultuur), Johan Dockx (Art director
van De Standaard) en Jan Smeekens
(recensent van de Provinciale
Zeeuwse Courant).

Het is traditie geworden dat bij elke
uitreiking van de Woutertje Pieterse
Prijs het Roverslied – in Multatuli’s
Woutertje Pieterse het hilarische
dichtexperiment van Woutertje als
hij in opdracht van meester Penne-
wip een gedicht op ‘de deugd’ moet
vervaardigen – in een nieuwe variant
wordt uitgevoerd. Dit jaar gebeurde
dat door Henk van Ulsen die vaardig
en geestig niet alleen het lied, maar
ook de context voordroeg. De druk
bezochte prijsuitreiking werd beslo-
ten met een geanimeerde borrel.

Nog een enkel woord over de kritiek
die, na het bekend worden van de
prijs, in o.m. de Volkskrant te lezen
was over het feit dat de prijs bijna
altijd aan boeken wordt toegekend
die bij één bepaalde uitgeverij zijn
verschenen. In feite is het niet aan de
sponsor van de prijs, maar aan het
bestuur of de jury van de prijs om
daar inhoudelijk op te antwoorden.
Niettemin wil lira benadrukken dat
er omstandigheden zijn die deze
situatie verklaren – veel goede kin-
derboekenauteurs zijn naar deze uit-
geverij overgegaan omdat ze menen
daar zorgvuldige aandacht en zorg
voor hun werk te vinden. nvm
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lira’s jaarvergadering voor
aangesloten auteurs

lira’s aangesloten auteurs zijn op
zaterdagochtend 12 juni 2004 wel-
kom op de jaarvergadering, dit keer
weer in het okura Hotel in Amster-
dam. Belangrijke gebeurtenissen uit
het afgelopen jaar worden bespro-
ken, de financiële resultaten worden
tegen het licht gehouden, ontwikke-
lingen bij de Stichting Reprorecht
die ook voor lira’s aangeslotenen
van belang zijn, krijgen aandacht, en
er komt een aena-bestuurslid ver-
tellen waarom het schrijverspen-
sioen nog niet echt opschiet. 

lira fondsaanvragen

In het jaar 2004 is de vergaderfrequen-
tie van de adviescommissie ver-
hoogd van vier vergaderingen per
jaar naar zes vergaderingen, en wel
op de eerste donderdag van elke
even maand. in concreto: op donder-
dag 3 juni, donderdag 5 augustus,
donderdag 7 oktober en donderdag 2
december. Aanvragen dienen uiter-
lijk drie weken voor de betreffende
vergadering ten kantore van lira te
zijn ontvangen, in achtvoud, met
een duidelijke begroting, een
plan/beschrijving van het project en
een ingevuld aanvraagformulier.
Nadere informatie hierover is te vin-
den op www.lira.nl/lirafonds.html. 

komende narepartitie 
leenrecht 

De narepartitie leenrecht (1997-2003)
wordt eind mei gestart. In juni zal er
worden uitgekeerd. Op de bet-
alingsspecificatie van de narepartitie
staan slechts die werken vermeld
waarop een correctie heeft plaatsge-
vonden, bijvoorbeeld wijzigingen in
aandelen of aantal uitleningen.

Het opgeven van nieuwe werken kan
alleen naar aanleiding van de contro-
lespecificatie die u in het najaar van
2004 ontvangt. Let er dan wel op dat
het boek is uitgekomen en uitge-
leend in de peilperiode die loopt van
1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004.

De uitkering van leenrechtgelden van
boeken die na deze periode zijn uit-
gekomen en uitgeleend, kan pas in
2005 plaatsvinden.

AGENDA

BERICHTEN EN ADVIEZEN VAN HET BUREAU

leenrecht in belgië

Schrijvers en vertalers die vorig jaar
blij opkeken van hun eerste Vlaamse
leenvergoeding, zouden dit jaar wel
eens onaangenaam verrast kunnen
worden. Want na de eenmalige
noodvoorziening in Vlaanderen van
2003 (waarvoor een bedrag van
bijna tweeënhalf miljoen euro was
uitgetrokken) heeft de Belgische
federale regering nu een kb goedge-
keurd dat voorziet in een aanzienlijk
bescheidener regeling. Er komt een
forfaitaire leenvergoeding per lener,
gedifferentieerd naar leeftijd: A 1,–
per jaar voor volwassenen, A 0,50
voor minderjarigen.

De invoering van een leenrecht is de
grondwettelijke verantwoordelijk-
heid van de Belgische federale over-

heid. Gelet op een veroordeling door
het Europese Hof van Justitie heeft
deze federale overheid het initiatief
genomen om ten langen leste uit-
voering te geven aan de principes die
al in de Belgische auteurswet (van 30
juni 1994) waren opgenomen. Over
de concrete uitvoeringszaken (wie
zal beheren en verdelen) bestaat nog
geen duidelijkheid. Uiteraard is er al
wel het een en ander geschreven in
de Belgische pers, maar dit zijn com-
mentaren, kritieken uit de sectoren.
Zo zijn de uitgevers niet tevreden
omdat ze uit het systeem zullen wor-
den geweerd, zijn de auteurs niet
tevreden omdat het maar een ‘aal-
moes’ zou zijn en zijn de weten-
schappelijke auteurs ontevreden
omdat de wetenschappelijke biblio-
theken worden uitgesloten.
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De lezer/lener hoeft niets te betalen,
het zijn de ‘gemeenschappen’ die de
kosten zullen dragen. De Vlaamse
gemeenschap betaalt 1,2 miljoen
euro, de Franse gemeenschap 0,6
miljoen. Voor de wetenschappelijke
en onderwijsbibliotheken, en voor
de bibliotheken van zorginstellingen
(ouderen, blinden, slechthorenden)
gelden vrijstellingen.

Het voorziene bedrag is helaas bijzon-
der laag. Rechthebbenden hadden
12 miljoen euro per jaar gevraagd,
alleen voor boeken en geschriften.
Maar dit voorstel betekent een
bedrag van 1,8 miljoen euro voor
alle informatiedragers die onder het
leenrecht vallen. De Belgische over-
heid heeft zich jammer genoeg dus
laten leiden door de laagste cijfers
die in de Europese lidstaten
bestaan.

Het is bekend dat de Franse gemeen-
schap helemaal niets wenste te
betalen en dat de Vlaamse regering
meer geld wilde uittrekken. Het is
dus een Belgisch compromis gewor-
den, met een minimale vergoeding.
Maar de Europese richtlijn is hier-
mee toegepast. 

De Vlaamse auteurs vinden de rege-

ling weliswaar te mager, maar heb-
ben toch ook enig begrip voor het
Waalse standpunt, waarin werd
onderstreept dat de gelden voor de
leenvergoeding in Wallonië bijna
integraal naar het buitenland
(Frankrijk) zouden gaan. Ook bij de
door de Vlaamse regering eenmalig
ingestelde leensubsidie in 2003 zijn
de gelden voor ca. 75% naar Neder-
land gegaan.

De Vlaamse auteurs blijven voorstan-
der van het principe van het leen-
recht en van een billijke leenvergoe-
ding voor alle auteurs. Maar ze
stellen vast dat er landen zijn die een
nog lager tarief hanteren dan België
(onder meer Oostenrijk). Zolang er
geen eenvormig tarief door de eu
wordt ingesteld, kunnen ze weinig
argumenten inbrengen, zo stellen
ze. Overigens zijn ze wel van
mening dat een uniforme tariefrege-
ling in Europa de grote landen en
taalgemeenschappen sterk zou
bevoordelen tegenover de kleine en
dat misschien eens moet worden
overwogen de Europese Unie gelde-
lijke steun te vragen voor de onder-
steuning van de kleine en middel-
grote taalgemeenschappen. rv

leenrecht en het buitenland

lira ontplooit haar activiteiten in
Nederland. Ook in andere landen
zijn auteursrechtenorganisaties
actief op het terrein van literaire,
literair-dramatische en muziekdra-
matische werken. Met een aantal
zusterorganisaties heeft lira
wederkerigheidscontracten geslo-
ten. Deze contracten houden in dat
lira de rechten van de bij die bui-
tenlandse zusterorganisaties aange-
sloten auteurs in Nederland verte-
genwoordigt. Op deze wijze treedt
lira op voor de exploitatie van rech-
ten verbonden aan de opvoering en
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/ of uitzending van werken van bui-
tenlandse auteurs. Andersom wordt
in die wederkerigheidscontracten
met buitenlandse zusterorganisaties
vastgelegd, dat de bij lira (aange-
sloten) schrijvers, bewerkers en ver-
talers voor wat betreft de openbaar-
making en verveelvoudiging van hun
werk in het buitenland door de daar
actieve zusterorganisatie worden
vertegenwoordigd.

lira keert in principe alleen uit aan
zusterorganisaties en niet aan indivi-
duele auteurs. 

Het Nederlandse leenrecht-systeem is
een auteursrechtelijke regeling. Dit
betekent onder meer dat lira voor
alle auteurs (wiens boeken zijn uit-
geleend in Nederlandse bibliothe-
ken) een leenrechtvergoeding reser-
veert (maximaal 5 jaar lang) en dient
uit te keren. Nationaliteit speelt
hierbij dus geen rol. In andere lan-
den wordt het leenrecht juist
gebruik als een vorm van toelage
voor autochtone schrijver. Het geld
wordt door de overheid beschikbaar
gesteld en verdeeld onder de bin-
nenlandse schrijvers als stimulans
en ter motivatie voor het schrijven
in de eigen taal.

lira kan alleen een wederkerigheids-
overeenkomst afsluiten met landen
die daadwerkelijk gelden hebben
gereserveerd voor buitenlandse
auteurs. Als er niets wordt ingehou-
den, valt er immers ook niets te
halen. Dit neemt niet weg dat lira
de auteurs uit de betreffende landen
hun leenrechtvergoeding dient uit
te betalen. Ter compensatie wordt in
zo’n situatie vaak wel afgesproken
dat er een hoger percentage (15%)
aan inhoudingen voor sociaal-cultu-
rele doelen op naar het buitenland
over te maken gelden wordt inge-
houden. 

Sinds 2003 betaalt en ontvangt lira
leenrechtgelden uit Engeland. (Zie
verder)

Met Literar Mechana (Oostenrijk) is
recent een wederkerigheidsovereen-
komst afgesloten en met vg Wort
uit Duitsland is lira ook bijna rond
over de voorwaarden om leenrecht-
gelden aan elkaar uit te keren. 

Met zusterorganisaties uit Australië,
Canada en Nieuw Zeeland zijn op
dit punt de eerste contacten reeds

gelegd evenals met alle Scandinavi-
sche landen. Bij deze landen geldt
dat er geen sprake zal zijn van
wederkerigheid. Hier zal lira dan
ook het hogere percentage aan
socu-inhoudingen bedingen ter
compensatie van gemiste inkom-
sten uit het buitenland. lb

leenrecht uit 
groot-brittannië

Nederlandse auteurs van wie boeken
in het Engels zijn vertaald, boeken
die in Groot-Brittannië door de
openbare bibliotheken worden uit-
geleend, kunnen zich op grond van
de Britse leenrechtregeling via lira
bij de Britse zusterorganisatie plr
(Public Lending Right) inschrijven.
De Britse leenrechtregeling heeft
een beperkte werking. Zo komen
erfgenamen van schrijvers niet voor
het Britse leenrecht in aanmerking. 

Alleen boeken die na aanmelding bij
plr geregistreerd staan, kunnen een
Britse leenrechtvergoeding krijgen.
Eenmaal geregistreerde titels blijven
geregistreerd staan. Nieuw versche-
nen titels moeten steeds even wor-
den aangemeld. De jaarlijkse eind-
datum voor aanmeldingen bij plr is
30 juni. Meldt u zich dus bijtijds bij
lira aan voor het verkrijgen van een
aanmeldingsformulier.

mechanische 
reproductierechten

Omroeporganisaties leggen auteurs-
rechtelijk beschermde werken vast
op beeld- en geluidsdragers. Zij
doen dit niet alleen ten behoeven
van hun uitzendingen. In toenemen-
de mate verschijnen omroeppro-
ducties in de vorm van videobanden
en dvd’s op de consumentenmarkt.
Mechanische vastlegging heet dit
proces. Er is toestemming voor
nodig van rechthebbenden.

Indien uw werk mechanisch is vastge-
legd en deze vastlegging door de
detailhandel wordt verkocht, kunt 
u daar vaak een vergoeding voor 
krijgen. Met name vertalers van
tekenfilmseries die hun vertalingen
maken ten behoeve van nasynchro-

nisaties, zien hun werk veelvuldig in
de winkels liggen. Een vergoeding
kan echter alleen worden geïncas-
seerd, indien u de vastleggingsrech-
ten op uw werk niet heeft afgestaan
en u zich ook voor dit zogenoemde
mechanisch reproductierecht via
een aansluitingscontract bij lira
heeft aangesloten.

kabelrechten buitenland

Kabelrechtgelden voor in het buiten-
land uitgezonden werken op radio
en tv van onze aangeslotenen kun-
nen vaak via onze zusterorganisaties
worden geïnd. Met de volgende lan-
den heeft de Stichting lira op dit
punt een wederkerigheidscontract
gesloten:

België Brazilië
Duitsland Frankrijk
Groot-Brittannië Israël
Italië Polen
Portugal Spanje
Zwitserland

lira’s Duitse zusterorganisatie Wort
keert alleen kabelgelden uit voor uit-
gegeven werken, dus voor boeken
en daarop gebaseerde producties. 

Wij verzoeken u vriendelijk, indien uw
werk in één van bovenstaande lan-
den is uitgezonden, lira daarvan op
de hoogte te stellen.

Meer informatie over mechanische
rechten en kabelrechten buitenland
kunt u krijgen bij: Marianne Bovet
(023 7997 023) en Nancy den Dekker
(023 7997 033) of via lira@cedar.nl.
Op datzelfde e-mailadres kunt u
terecht voor het aanvragen van
lira-aansluitcontracten.
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Allereerst willen de medewerkers van
Stichting lira u, de lezers van het
lira Bulletin, hartelijk bedanken
voor alle reacties op eerder versche-
nen rubrieken ‘gezocht’.

Dankzij uw medewerking hebben wij
inmiddels een groot aantal gezochte
auteurs en vertalers (of hun erven)
weten op te sporen en kunnen ver-
blijden met een leenrechtvergoe-
ding.

Ook zijn een aantal lira medewerkers
bij uitgeverijen langs gegaan en niet
zonder succes. Deze bezoeken aan
een zestal uitgeverijen hebben nu al
geleid tot het vinden van 59 auteurs.

Wij zijn altijd op zoek naar adressen
van auteurs en vertalers, bewerkers
en samenstellers (of hun erven) wier
titels worden uitgeleend door de
Nederlandse openbare bibliotheken.

Voor de personen (of hun erven) die in
onderstaande lijst worden

genoemd, staat een bedrag van rond
de B 1000,– en soms zelfs meer
gereserveerd. Kent u het adres van
een of meer van deze personen (of
hun erven), of heeft u een tip hier-
over, mail, schrijf of bel lira alstu-
blieft.

odile.van.der.tweel@cedar.nl,
telefoonnummer 023 799 7024

Zegt het voort! Kent u mensen die wel-
iswaar niet in onderstaande lijst
staan, maar wier werk wel wordt uit-
geleend door de Nederlandse open-
bare bibliotheken en ontvangen 
zij nog geen leenrechtvergoeding,
dan kunnen zij lira mailen, schrij-
ven of bellen, of onze site bezoeken
(www.lira.nl) voor een aanmeldings-
formulier. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Andreas van Aken
Trudy Groeneveldt
Tom Prins
Ruud van den Akker
Michel Gruyters
Liesbeth van den Reijen
Gonne Andriessen
Else Hansson
Frits Roelofs
Peter van Antwerpen
Jan Hartsema
C. Ronkes Agerbeek-

Blokland
Stefan Arts
Emma Havander
M.B. Rooijakkers
Dieneke Baanstra
Gertie van Heerde
Bertus Rozemeijer
Rob Baas
Marc Hekkers
E.C. van der Sande
Joop Bartijn
Henk Hermans
Ada Scheenaard-Prins
Ben J. Beekman
Josée Hermsen
Henje Schipper
Lodewijk van Beeresteyn
Mariëtte Heyes
Willem Schippers
Ton (A.C.) van Beers
Martha Hoeflaak
Johan van Schoten
Heleen van den Berg
A.N.J. den Hollander

(J. Dietsch)
Cora Schuddebeurs
Ineke van den Berg
Arnout Jacobs
Marja Schuuring
Wilma van den Berg
Ann-Elisabeth Jansen
Jan Hendrik Schlamilch
Truus Boelhouwer-Grifhorst
Anke Jongerden
Marjan Slob
Anne-Wil de Boer
Hanneke Jongman
Gertrude Sloksoede
Gemma Boormans

GEZOCHT: (ERVEN VAN) LEENRECHTHEBBENDE 
SCHRIJVERS EN VERTALERS
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Chris Jongman
Peter Smets
A. Bos-Gramsma
Gerdien Kappenburg
Paul Smits 
Bas Bosch
W. van Katwijk
G.J.M. Smits-de Waart
Denise Boschmans
Martin Kers
P.L.L. Smolders
Cor Bouman
Dieneke Knegt-

de Graaf
Anneke Smook
Hafid Bouazza
Karolien Knol
Maarten Smulders
Tom Braams
Diane Koers
Harry Spruit
Els Braspenning
C. Kroon-Bakker
Ben Steenbergen
N.M. Brink-Wessels
Jan Kruidenier
Willy Steyling
Cornelia Brinkman
Hans Kuipers
Annemiek Stoop-

Timmermans
Jean-Paul van den 

Broeck

Martin Lammes
Wiebe Stuive
Hans Broekman
Ton Land
J.R. Terweijden
G.R. de Bruin
Monique Langezaal
A.l. Terweijden-

de Bruin
Leni de Bruin
Anne Leblanc
H.D. Tiesema
Irene Bruyninckx
Harriët Leget
P.M.C. Toepoel
Henk Buitenzorg
A.C.A. Lemmers
J. Trommelmans
Ingrid Buthod-Girard
Joke van Lienen-Boot
H. Tromp
Ann Classens
Jef Lievens
P. Tromp-Palmer
Co Coppens
Marlou Linsen
Tineke Tuinder
Hans Cornelder
Minus van Looi
Dorien Utermark
Jan Crijns
Marian Lugtenberg
Hilde Vandeweghe

John Wiering
H. Eversdijk
Thomas Nicolaas
Johan van Wijk
Rik Folkersma
Femy Nijholt
Gerda Wijmans-

van Dillen
Jan Foudraine
Ingrid Nijkerk-Pieters
Eva de Wilde
André Fransse
Carolina Johanna 

Ooms-Vinckers
D. Wilgenburg
F.J. Franssen
Theo Peeters
Jan de Wit
Carel van Gestel
Guido Peeters
Emiel Wouters
Corrie de Gier
Rob van der Plas
René Zanderink
Annelies Griens
Arnold Polderman
Jaap Zuidema

postadres: 
Stichting lira, Postbus 3060, 
2130 kb Hoofddorp
bezoekadres: 
Siriusdreef 22-28, 
2132 wt Hoofddorp
t: 023 799 7806
f: 023 799 7700
e: lira@cedar.nl
internet: www.cedar.nl
Bankrekeningnummers:
abn: 54 64 92 665
Postbank: 50 01 51

bestuur stichting lira:
Kees Holierhoek, voorzitter
Willem Capteyn, vice-voorzitter
Nelleke van Maaren, secretaris
Rien Verhoef, penningmeester
Marjan Berk, lid
Tijs van den Boomen, lid

bureau stichting lira:
directeur
André Beemsterboer
accountmanager
Lennart Bosker
secretariaat
Marquerite Boerlage
Sabina Stol
commercieel-administratief 

medewerkers
Maureen Arnhem
Marianne Bovet
Martin van Dam
Nancy den Dekker
Mariska Kolman
Martijn van Noort
Scott Rollins
Bart Schomaker
Odile van der Tweel
informatiebeheerder
Jeroen van den Bergh

BESTUUR EN BUREAU VAN DE STICHTING LIRA

Dit is een uitgave van de 
Stichting lira,
Postbus 3060
2130 kb Hoofddorp
t: 023 799 7806
f: 023 799 7700
e: lira@cedar.nl

redactie
Nelleke van Maaren
Lennart Bosker
Kees Holierhoek (eindredactie)

tekstbijdragen
Rien Verhoef

illustraties
Ram Katzir

ontwerp
Rutger Fuchs, Amsterdam

druk
Drukkerij Lecturis, Eindhoven

oplage
15.000 exemplaren

COLOFON

De Stichting lira beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze
auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers
die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, 
te gelde kunnen worden gemaakt.

Luc Cuyvers
Maaike Luitwieler
F. Ter Veen-Meinardi
Jannie Daane
J.M. van der Maale
Harriet Verburg
Pythia Dekker
W. van Mancius
Marleen Verhoef
Aad van Dijk
Joke van der Meij
Daniël Visser
Jos Dohmen
Johannes Melchior
J.W. Vorrink
Tess van Dongen
Berdie Memel Saris
Nicolette Vosmeer
Lex Dorren
Helma van der Mijl
Jannes de Vries
B.J. Eenhoorn
Noud Moeskops
Hans R. de Vries
S.J. Epema
Atie Molegraaf
Frans Wetzels
Sylvie van Eijck
H.J. van Moll
Jan van der Wiel
Jannes van Everdingen
Annemarie 

Mossink-Jonkers
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