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Betreft: Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen 
 
In reacties zowel uit de Kamer als uit het veld heeft de Vereniging van Letterkundigen (VvL), 
de belangenvereniging van schrijvers en vertalers, afgeleid dat de intentie en boodschap die 
de VvL in de brief van 26 mei aan de Minister, mevrouw dr. M. Bussemaker, met als afzender 
de VvL en het NUV (Nederlands Uitgeversverbond) trachtte te verwoorden niet helder is 
overgekomen. De VvL vindt het belangrijk dat er geen misverstand ontstaat over haar positie 
in de discussie die na de behandeling van het wetsvoorstel Stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen in de Tweede kamer op 19 mei jl. ontstond. 
 
De VvL maakt zich ongerust over de negatieve perceptie op het auteursrecht zoals die 
doorklonk in de betogen van een aantal Kamerleden tijdens de behandeling van genoemd 
wetsvoorstel. Deze verontrusting wilde de VvL met de brief overbrengen. Het auteursrecht is 
een belangrijk recht; het garandeert de intellectuele eigendom van auteurs en vertalers op 
de voortbrengselen van hun arbeid en daarmee de mogelijkheid om wat ze zelf hebben 
gemaakt te exploiteren in het economisch verkeer.  
 
Er wordt al te vaak in de media de suggestie gewekt dat alle zogenaamde digitale content 
en/of informatie gratis beschikbaar zou moeten zijn en dat de eis van een vergoeding voor 
het gebruik daarvan aan rechthebbenden van inhaligheid getuigt. Als ook de Kamer het 
auteursrecht als een hinderlijke omstandigheid beschouwt voor het regelen van een goede 
openbare bibliotheekvoorziening dan wordt ons inziens een verkeerd signaal afgegeven, 
waar auteurs de dupe van zijn. 



De VvL kan zich goed voorstellen dat er op termijn een specifieke leenrecht-exceptie voor e-
books binnen de Auteurswet geformuleerd wordt. Dit speelt echter pas zodra dit na wijziging 
van Europese regelgeving nationaal kan worden geregeld. Dit is op dit moment niet aan de 
orde. Schrijvers en vertalers, leden van de VvL, vinden op dit moment de mogelijkheden tot 
verhuur en tijdelijke uitleen, downloads en streaming van e-books de moeite van het 
onderzoeken waard. De VvL ziet graag in constructief overleg tussen alle betrokkenen 
afspraken en regelgeving ontstaan die de beroepsuitoefening van de auteur, de 
beschikbaarheid van het boek, de leesbevordering en een faire exploitatie van het 
auteursrecht ten goede komen. 

We zijn uiteraard graag bereid tot een nader gesprek, mocht u dat wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Baeke, voorzitter Vereniging van Letterkundigen 
 
 
cc. Vaste Commissie OCenW 
 


