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Europese Hof van Justitie aan zet over het uitlenen eboeken door openbare bibliotheken
DEN HAAG – de Haagse Rechtbank gaat vragen stellen aan het Europese Hof
van Justitie over het uitlenen van e-boeken door openbare bibliotheken. De
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) spande een proefprocedure aan
tegen de Stichting Leenrecht die draait om de vraag of e-boeken onder het
leenrecht vallen of niet. De Haagse rechtbank heeft vandaag het vonnis bekend
gemaakt. De Haagse Rechtbank zal prejudiciële vragen stellen aan het Europese
Hof van Justitie. De Vereniging van Openbare Bibliotheken is verheugd want
deze procedure zal leiden tot een principiële uitspraak die ook openbare
bibliotheken in andere Europese landen aangaat.

De zaak draait om de vraag of openbare bibliotheken online e-boeken mogen uitlenen tegen betaling
van de wettelijke leenrechtvergoeding en dat uitgevers dus geen verbodsrecht hebben ten aanzien
van het online uitlenen van e-boeken. Ook zal de Haagse rechtbank meenemen in de vraagstelling of
de online verkoop van een e-boek leidt tot uitputting van het verspreidingsrecht en dus of
tweedehands verkoop van e-boeken toelaatbaar is.
Used Soft Arrest
Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het Europese Hof van Justitie waarin
het Europese Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde,
het zogenaamde UsedSoft-arrest.
Auteurswet
In de auteurswet is een exceptie gemaakt voor bibliotheken. Bibliotheken betalen per
uitlening een leenrechtvergoeding via de Stichting Leenrecht aan rechthebbenden en
mogen daardoor zonder toestemming vooraf auteursrechtelijk beschermde werken ter
beschikking stellen. Dit geldt in ieder geval voor papieren boeken, in deze procedure gaat
het om de vraag of dit ook voor e-boeken geldt.
E-boeken en bibliotheken.
Het is niet duidelijk of binnen de huidige regelgeving het leenrecht van toepassing is op
e-boeken. Daarom moeten bibliotheken nu met elke uitgever / rechthebbende afspraken
maken over de voorwaarden van beschikbaarstelling door de bibliotheek. Dit zorgt voor
een onduidelijk en onvolledig aanbod aan de bibliotheekgebruikers door verschillende
voorwaarden en het betekent dat de bibliotheek verhinderd wordt sommige e-boeken in
de collectie op te nemen omdat de rechthebbenden dit niet willen of onredelijke
voorwaarden stellen.
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Meer informatie bij Francien van Bohemen: 070 - 30 90 540 / 06 - 510 856 18 of
bohemen@debibliotheken.nl.
Of Prof. Mr. Dirk Visser (advocaat van de bibliotheken) 06-51553285 dirk.visser@kmvs.nl
OVER DE VOB
De VOB is de brancheorganisatie van de openbare bibliotheken en aanverwante
organisaties. Namens, voor en met haar leden behartigt de VOB de gemeenschappelijke
belangen waarbij versterking van het maatschappelijk ondernemerschap, eigentijds
werkgeverschap, marktontwikkeling en positionering centraal staan.
www.debibliotheken.nl
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