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Veel auteurs denken van zichzelf dat ze 
aangesloten zijn bij lira, terwijl dat 
niet het geval is.  Ze ontvangen geld 
van lira, maar daarmee zijn ze nog 
niet aangesloten. Als ze vervolgens 
een beroep doen op bijvoorbeeld 
de Stichting Rechtshulp Auteurs en 
hun aanvraag afgewezen zien wor-
den omdat ze niet aangesloten zijn, 
kan dat pijnlijk aankomen. 

Daarom zeg ik het hier nog maar eens 
klaar en duidelijk dat alleen die 
schrijver of vertaler bij lira aan-
gesloten is die daadwerkelijk zijn 
handtekening onder een contract 
met lira heeft gezet, een aanslui-
tingscontract. Dat houdt tegelijk 
in dat men op het bijbehorende 
‘aanhangsel exploitatieomvang’ 
minimaal drie specifi eke rechten, in 
het bijzonder de kabelrechten, moet 
hebben aangekruist en daarmee 
in beheer aan lira hebben over-
dragen. Met die overdracht wordt 
de positie van lira versterkt en 
de positie van de auteur geenszins 
verzwakt, want in zijn eentje kan hij 
praktisch niks met die kabelrechten 
beginnen, terwijl lira er geld voor 
krijgt ter verdeling onder rechtheb-
benden.

Aansluiting bij lira als schrijver of 
vertaler kost niets. Positief gefor-
muleerd: aansluiting brengt een 
aantal voordelen met zich mee. 
lira beheert na aansluiting voor de 
auteur een aantal rechten en fi nan-
ciële aanspraken die de auteur zelf 

praktisch niet kan verzilveren. De 
relatie met uitgever of producent 
zal er niet door geschaad worden, 
omdat lira inmiddels een breed 
aanvaard fenomeen is. Grote kans 
dat de tussenkomst van lira de 
aangesloten auteur ooit geld op gaat 
leveren. Grote kans ook dat er vra-
gen bij de auteur leven waarop lira
een antwoord kan geven. Soms zal 
lira kunnen helpen bij het vinden 
van de weg naar het buitenland via 
het netwerk van zusterorganisa-
ties waar lira over beschikt. Alle 
auteurs die met lira een aanslui-
tingscontract hebben ondertekend, 
kunnen een beroep doen op de 
Stichting Rechtshulp Auteurs 
indien zij als schrijver of vertaler een 
geschil krijgen over hun werk of hun 
contracten. Bij lira aangesloten 
scenaristen – en vanaf 1 januari 2006 
ook toneelschrijvers – kunnen zich 
wenden tot het Contractenbureau, 
waar zij tegen een bescheiden 
vergoeding door deskundige advo-
caten worden bijgestaan in hun 
individuele onderhandelingen met 
omroepen en  producenten, en 
vanaf genoemde datum ook met 
toneelgezelschappen.

Aangesloten auteurs hebben daar-
naast een stem in het benoemen van 
het lira-bestuur, want ofschoon 
lira een stichting is, worden alle 
bestuursleden door de jaarlijks te 
houden vergadering van aangeslote-
nen benoemd. kh
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Deze nieuwe ontwikkelingen spelen 
zich af op een aantal niveaus. Daar is 
allereerst het niveau van de opslag 
en verspreiding van werken. Opslag-
mogelijkheden zijn door de digitali-
sering praktisch onbeperkt gewor-
den. Er hoeven geen enorme hallen 
met celluloid fi lms op spoelen meer 
gebouwd en in stand gehouden te 
worden. 

Voor wat de verspreiding betreft: de 
kabel is eigenlijk al een ouderwets, 
in elk geval traditioneel soort distri-
butiemiddel aan het worden. Breed-
band via internet (adsl) en digitale 
etherverspreiding (Digitenne) vor-
men slechts een paar van de nieuwe 
distributiewijzen in een spectrum 
dat voortdurend zal blijven veran-
deren. De laatste uitvinding op deze 
aarde is immers nog niet gedaan.

Maar evenzeer valt een groei in het 
aantal exploitanten waar te nemen, 
instellingen en bedrijven die zich op 
verschillende manieren bezig willen 
houden met de verspreiding van 
auteursrechtelijk beschermde wer-
ken. Zij richten hun aandacht vooral 
op televisiezenders en  interactieve 
diensten (internet). Bij de bestaande 
kabelexploitanten, verenigd in de 
Vecai, voegen zich publieke en com-
merciële omroepen en bedrijven als 
Digitenne, Versatel, Scarlet en kpn. 
Een essentiële voorwaarde voor hun 
succes is het verkrijgen van rechten, 
lees: toestemming van rechtheb-
benden voor het gebruik en her-
gebruik van werken. Vandaar dat 

er momenteel druk onderhandeld 
wordt tussen rechthebbenden en 
exploitanten over de voorwaarden, 
vooral de fi nanciële voorwaarden, 
waaronder toestemming kan worden 
verleend. 

Noodzakelijkerwijs zijn dit – zoals bij 
andere vormen van collectief beheer 
van rechten – collectieve onderhan-
delingen. Wie tevoren met alle recht-
hebbenden op één avond tv, zelfs al 
zou het maar om één zender gaan, 
op individuele basis afspraken over 
de vergoeding zou willen maken, is 
misschien wel een maand met een 
fl ink kantoor onafgebroken bezig 
met individuele onderhandelingen 
met veel Nederlandse en nog veel 
meer buitenlandse rechthebbenden. 
Alleen al op praktische gronden 
is het noodzakelijk collectief te 
onderhandelen. Ook de Nederlandse 
Auteurswet voorziet sinds kort in 
die praktische behoefte en wel in 
het betrekkelijk nieuwe artikel 26a in 
de Auteurswet. Om over de gelijk-
tijdige, ongewijzigde en onverkorte 
uitzending als daarin bedoeld te kun-
nen onderhandelen moet lira ook 
wel iets in handen hebben om over 
te onderhandelen, dus kabelrechten. 
Nog dwingender wordt die eis als het 
gaat om de verspreiding van werken 
buiten het verband van de gelijktij-
dige doorgifte. Denk aan de toegang 
tot tv- en fi lmwerken via streaming
en de online terbeschikkingstelling 
met de mogelijkheid het programma 
te downloaden.

hoe staat het met breedband 
tot nu toe?

Op de nos in samenwerking met de 
Wereldomroep rust ingevolge arti-
kel 16 lid 2 sub 1 van de Mediawet de 
wettelijke taak voor losse medewer-
kers van de publieke omroepen de 
honorering (lees: arbeidsvoorwaar-
den) vast te stellen. Als goed werk- 
en opdrachtgever doet de nos dat 
in overleg met vertegenwoordigers 
van de diverse groepen van losse 
medewerkers. Zo ook met het Net-
werk Scenarioschrijvers namens de 
scenarioschrijvers. De uitkomsten 
van dat overleg worden vastgelegd 
in de regelingen van het nos-Hono-
rarium College waaraan de publieke 
omroepen en de losse medewerkers 
zich op grond van de Mediawet heb-
ben te houden.

Al tijdens de onderhandelingen in 
2001 tussen het Netwerk Scenario-
schrijvers enerzijds en de publieke 
omroepen, verenigd in de nos, 
anderzijds, uitlopend op de zoge-
noemde Scenario-raamovereen-
komst met een looptijd tot 1 juli 
2006, is het internetgebruik van 
tv-drama uitdrukkelijk aan de orde 
geweest. Toen is voor wat tv-drama 
betreft afgesproken dat er een 
aparte regeling voor internetgebruik 
van kracht is tot het moment dat de 
breedbandtechnologie zich overal 
als verspreidingsmiddel aan zou 
dienen. Dan zouden  partijen zich 
inspannen om tot nieuwe afspraken 
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Nieuwe tijden zorgen voor nieuwe manieren in de verspreiding van tv-uitzendingen en pro-
gramma’s. Consumenten zullen ook via internet (en via internet op hun tv) naar dramapro-
ducties kunnen kijken. Deze en andere programma’s waaraan Nederlandse auteurs hebben 
meegewerkt, zullen soms ook onder speciale voorwaarden via internet gedownload kunnen 
worden. Het is vooral op het terrein van de audiovisuele producties dat zich in een stevig 
tempo nieuwe ontwikkelingen aandienen, ontwikkelingen waarop de Stichting lira ten 
behoeve van bij haar aangesloten auteurs, maar evenzeer ten behoeve van regelingen zoe-
kende exploitanten en ongeduldig wachtende consumenten in moet spelen. 

SCENARIOSCHRIJVERS EN INTERNET
HET ANT WOORD VAN LIRA OP NIEUWE EXPLOTATIEWIJZEN



te komen. Dat moment lijkt thans 
volop te zijn gekomen. 

Tot zolang gold volgens de Scenario-
raamovereenkomst een licentie tot 
gelijktijdige en niet-gelijktijdige (on 
demand)  internetverspreiding van demand)  internetverspreiding van demand
werken die onder de regeling vallen 
onder een aantal strikte voorwaar-
den. Die voorwaarden hielden in dat 
de via internet verspreide werken 
integraal (dus niet in gedeeltes) 
zouden worden vertoond, dat de 
internetuitzendingen niet plaats 
zouden vinden via een zogenaamd 
ander organisme dan de publieke 
omroep en niet via sublicenties van 
de publieke omroepen aan derden, 
en dat uitgezonden programma’s 
niet te downloaden zouden zijn.

Overig internetgebruik zou ingevolge 
de Scenario-raamovereenkomst in 
het oog gehouden worden door een 
paritair uit nos- en Netwerk/lira-
vertegenwoordigers samengestelde 
werkgroep die het gebruik en de 
ontwikkelingen in kaart zou brengen 
en die steeds per jaar zou rappor-
teren, waarna het onderwerp voor 
nader beraad weer op de agenda 
voor de jaarlijkse evaluatievergade-
ring zou verschijnen.

Onder de Scenario-raamovereen-
komst tussen nos en het Netwerk 
Scenarioschrijvers/vsenv vielen 
niet de speciaal voor internet 
gemaakte programma’s en voor 
internet bewerkte programma’s. 
Daarover stond en staat het omroe-
pen en auteurs vrij naar eigen 
inzicht individuele afspraken te 
maken.

Nu ontwikkelingen zich uitermate 
snel voltrekken is door het Netwerk 
Scenarioschrijvers en lira beslo-
ten een gezamenlijke delegatie te 
vormen die overleg gaat voeren met 
de nos als vertegenwoordiger van 
de publieke omroepen. Het gaat 
daarbij om de hernieuwde invulling 
van wat in artikel 16 lid 2 sub i van 
de Mediawet tot de wettelijke taak 
van de nos wordt gerekend: het 
vaststellen van de honorering van 
losse medewerkers, in casu scena-
rioschrijvers.

Ook is er recent (2005) een bijeen-
komst met scenarioschrijvers 
geweest in het Van Deysselhuis in 
Amsterdam met de vraag of zij iets 
zouden zien in het verstrekken van 
een machtiging, inhoudende dat 
lira met betrekking tot bestaand 

opgenomen werk het internet-her-
gebruik namens auteurs zou kunnen 
regelen. Dat wil zeggen dat lira
onder voorwaarden toestemming 
zou kunnen gaan verlenen tot her-
gebruik, gelden zou gaan incasseren 
voor dat hergebruik en binnengeko-
men gelden onder auteurs zou gaan 
verdelen. De reactie van aanwezige 
auteurs was overwegend positief.

Om lira een juridische positie te 
geven bij het collectief regelen van 
dit hergebruik via internet hebben 
bij lira aangesloten scenarioschrij-
vers een verzoek van lira gekregen 
hun rechten en aanspraken op 
dit terrein, zowel ten aanzien van 
streaming van programma’s via 
internet als ook download via inter-
net, aan lira toe te vertrouwen. 
Daarmee zal lira in de meeste 
gevallen niet in haar eentje toe-
stemming kunnen geven, want bij 
audiovisuele producties zijn veel 
meer soorten rechthebbenden dan 
alleen scenarioschrijvers betrokken. 
Al die rechthebbenden kunnen een 
zekere contractuele of wettelijke 
bevoegdheid of een eigen fi nanciële 
aanspraak op een billijke vergoeding 
hebben. Maar lira zal wel samen 
met die andere soorten rechtheb-
benden in collectieve onderhande-
lingen voor háár deel van het geheel 
onder voorwaarden toestemming 
kunnen geven en op die wijze het 
beoogde hergebruik mede mogelijk 
kunnen maken, zoals dat ook in de 
collectieve onderhandelingen over 
kabelgelden gebruikelijk is.

Het is dan ook van groot belang dat 
scenarioschrijvers en andere auteurs 
van uitgezonden werken hun rech-
ten en fi nanciële aanspraken voor 
wat betreft internet-hergebruik 
(streaming en download) aan download) aan download lira
toevertrouwen door hun handteke-
ning te zetten op het toegezonden 
machtigingsformulier. Dat maakt 
lira tot één van de gesprekspart-
ners voor exploitanten die graag 
veel meer met deze schat aan anders 
onvertoond blijvende programma’s 
zouden willen gaan doen. We hopen 
dan ook op een ruime en positieve 
respons op de door lira en het 
Netwerk Scenarioschrijvers rond-
gezonden brieven. Dan kunnen de 
onderhandelingen beginnen. kh
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KABELONDERHANDELINGEN

Rechthebbenden stonden op het 
standpunt dat de beheerders van die 
ontvangstinrichtingen tegen beta-
ling van een vergoeding aan abon-
nees televisie- en radioprogramma’s 
leverden en dan ook moesten wor-
den beschouwd als commerciële 
exploitanten van die programma’s. 
Dat waren auteursrechtelijk rele-
vante handelingen waarvoor de toe-
stemming van de rechthebbenden 
op de werken in die omroeppro-
gramma’s vereist was.

dagvaarding en uitspraak

Rechthebbenden hebben de exploi-
tant van het kabelnet te Amstelveen 
gedagvaard. Er liepen twee parallelle 
zaken: van de kant van rechthebben-
den op een fi lm die door de Duitse 
televisie was uitgezonden en vervol-
gens via kabelnet Amstelveen was 
verspreid, en van de kant van recht-
hebbenden op een fi lm die door de 
nos was uitgezonden en gelijktijdig 
via de kabel was doorgegeven. Die 
twee casussen waren nodig om vast 
te stellen of er een mogelijk verschil 
was in het auteursrechtelijke regime 
bij het door de kabel openbaar 
maken van programma’s van de bin-
nenlandse omroep en de versprei-
ding van buitenlandse zenders.

De Hoge Raad heeft in de zoge-
naamde ‘Amstelveen-arresten’ heel 
duidelijk gemaakt dat de kabelex-
ploitanten, zoals dat heet, openbaar 
maken en daarvoor de toestemming 

van rechthebbenden moeten ver-
werven. De kabel behoort niet tot 
de instantie die de oorspronkelijke 
uitzending verzorgt (de omroepor-
ganisatie) en de kabel is geen privé-
persoon die voor het eigen gebruik 
een antenne beheert.

overeenkomst: begin en einde

Na die arresten hebben rechtheb-
benden (omroepen, fi lm- en 
televisieproducenten en auteurs-
rechtorganisaties) zich verenigd in 
een samenwerkingsverband om te 
onderhandelen met de vereniging 
van kabelexploitanten Vecai. Die 
gesprekken leidden tot een overeen-
komst die in 1984 tot stand kwam 
en sinds dat jaar heeft gegolden. 
Dat contract regelde de toestem-
ming voor het doorgeven van alle 
programma’s van de binnen- en bui-
tenlandse publieke omroepen. De 
kabelexploitanten hebben er echter 
voor gekozen om deze effi ciënte 
regeling te beëindigen. Zij hebben 
op 1 maart 2004 het contract opge-
zegd met een opzegtermijn van een 
jaar. Vanaf die tijd worden er pogin-
gen ondernomen om tot nieuwe 
bevredigende afspraken te komen. 
Partijen hadden dus tot 1 maart 2005 
om een nieuwe regeling overeen te 
komen.

De gesprekken over een nieuwe rege-
ling lopen helaas nogal moeizaam. 
Vecai heeft er voor gekozen om 
geen modelovereenkomst met alle 

auteursrechthebbenden te sluiten, 
maar afzonderlijke gesprekken te 
voeren met individuele omroepen 
en andere organisaties. Rechtheb-
benden blijven op het standpunt 
staan dat een modelovereenkomst 
op een effi ciënte wijze de toestem-
ming regelt voor een grote groep 
rechthebbenden op vele werken in 
een groot aantal televisiezenders. Zij 
kunnen Vecai echter niet dwingen 
om van dat collectief gebruik te 
maken.

tussenstand

Individuele omroepen hebben nu 
individuele (tijdelijke) regelingen 
met Vecai getroffen. Het gaat daarbij 
in nagenoeg alle gevallen om de 
eigen rechten van de omroep. Vecai 
probeert echter de omroepen te 
dwingen een ‘schoon product’ aan 
te leveren. Alle rechten, ook die voor 
doorgifte via Nederlandse kabel-
netten, zouden door de omroepen 
met de rechtenorganisaties moeten 
worden geregeld en de kabelexploi-
tanten maken dan vervolgens wel 
afspraken met die omroepen. 

Rechtenorganisaties staan echter op 
het standpunt dat zij de toestem-
ming willen leveren aan degenen die 
feitelijk openbaar maken, de pro-
grammapakketten samenstellen, de 
relatie met de consument hebben 
en de abonnementsgelden incasse-
ren. Kortom: de kabelexploitant. De 
meeste omroepen delen ons stand-
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Eerst even terug in de geschiedenis. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
bestreden rechthebbenden en kabelexploitanten elkaar voor de rechter. De exploitanten van, 
zoals dat toen nog heette, centrale antenne-inrichtingen, waren van mening dat zij gebruik 
maakten van niets meer of minder dan een bundeling privé-antennes. Het enige dat zij in hun 
eigen optiek deden, was het ontvangen van signalen die toch al in de ether aanwezig waren en 
het doorgeven van die programma’s aan degenen die op hun centrale antenne waren aange-
sloten. Toestemming van rechthebbenden was naar hun mening dan ook niet nodig.



punt, maar een enkele (buitenland-
se) omroep is bereid als agent voor 
de kabelexploitant op te treden.

Het volgende obstakel is dat Vecai 
geen regeling wil treffen voor de 
verspreiding van de binnenlandse 
publieke zenders: Nederland 1, 2 
en 3. Kabelexploitanten betwisten 
niet dat zij openbaar maken en dat 
rechthebbenden recht hebben op 
een vergoeding, maar dat moet de 
Publieke Omroep of de overheid 
maar regelen.

kort geding

Over deze zaken werden wij het dan 
ook niet eens. De datum van 1 maart 
2005 naderde en rechthebbenden 
waren niet van plan om een periode 
zonder enige regeling te accepte-
ren. Film- en televisieproducenten 
(Agicoa/Sekam) en de auteurs-
rechtorganisaties Buma, lira, 
Beeldrecht en Burafo hebben een 
dagvaarding uitgebracht aan alle 
kabelexploitanten met de eis van 
een voorschot op een schadevergoe-
ding vanaf 1 maart 2005.

De rechtbank deed in deze zaak op 7 
april 2005 uitspraak. De rechter ver-
lengde de modelovereenkomst tus-
sen de eisers en de exploitanten tot 1 
oktober 2005 om zo meer tijd te cre-
eren voor het voeren van realistische 
onderhandelingen. Maar de rechter 
stelde ook dat het rechthebbenden 
vrij staat om voor hun toestemming 
voor het verspreiden van Neder-
land 1, 2 en 3 een vergoeding van 
de exploitanten te verlangen. Ook 
bepaalde hij dat rechthebbenden 
niet kunnen worden gedwongen om 
hun toestemming voor de kabel-
verspreiding via de omroep aan de 
exploitanten te verstrekken. Met die 
steun in de rug werden de gesprek-
ken voortgezet.

de staatssecretaris

Helaas volhardt Vecai in de vertra-
gingstactiek. Kabelexploitanten blij-
ven namelijk pogingen doen om via 
de Tweede Kamer de verspreiding 
van de Nederlandse zenders buiten 
de werking van de Auteurswet te 

houden. Hun politieke pogingen 
zijn vooralsnog gestrand. De staats-
secretaris van ocw, mw. Medy van 
der Laan, heeft op aangenomen 
moties met de strekking dat ook 
de nos niet de eigen rechten mag 
exploiteren, krachtig gereageerd. 
Kabelexploitanten zijn in haar optiek 
commerciële bedrijven die goed 
geld verdienen aan de verspreiding 
van omroepprogramma’s. Zij ziet 
dan ook niet in waarom de Publieke 
Omroep (en natuurlijk ook de 
andere rechthebbenden) geen ver-
goeding zou mogen ontvangen voor 
die auteursrechtelijk relevante han-
deling van deze commerciële bedrij-
ven. Daar voegde zij nog terecht 
toe dat internationale afspraken 
en regelgeving het voor de Neder-
landse overheid onmogelijk maken 
om de omroep en andere rechtheb-
benden te verbieden hun rechten 
ten opzichte van kabelexploitanten 
te handhaven.

perspectief

Wij blijven, met andere groepen 
rechthebbenden, dan ook krachtig 
strijden om voor onze auteurs een 
rechtvaardige regeling te treffen 
met kabelexploitanten. In die strijd 
worden wij geholpen door nieuwe 
ontwikkelingen. Voorheen had-
den kabelexploitanten een de facto
monopoliepositie voor het aanbie-
den van omroepprogramma’s aan 
consumenten. Natuurlijk is het altijd 
lastig om met een partij met een 
dominante positie te onderhandelen 
en het is dan ook een goede ontwik-
keling dat zich nieuwe partijen in de 
markt aanmelden. Enige tijd geleden 
is Digitenne begonnen met digitale 
etherverspreiding van omroep-

zenders. Daarna kondigden kpn en 
Versatel aan via hun dsl-netwerken 
televisie- en radioprogramma’s aan de 
consument te willen aanbieden. 

Met deze partijen is gesproken over de 
auteursrechtelijke consequenties van 
hun (voorgenomen) activiteiten. Die 
gesprekken verliepen zeer construc-
tief en wij zijn zeer tevreden met het 
feit dat goede afspraken met deze 
nieuwe aanbieders in de markt zijn 
gemaakt. Deze partijen zullen zich 
natuurlijk nog in de markt moeten 
bewijzen, maar het is een zeer gezon-
de zaak dat nu meer aanbieders tot 
de markt toetreden. Het is vervolgens 
verheugend om te constateren dat zij 
het van groot belang achten om goede 
afspraken te maken met de auteurs-
rechthebbenden. Het zijn immers de 
werken van die auteurs, die voor de 
consument een toegevoegde waarde 
hebben en waarmee deze exploitan-
ten vervolgens de vele geïnvesteerde 
euro’s willen terugverdienen.

De gesprekken met kabelexploitanten 
en beheerders van andere infrastruc-
turen zullen intensief worden voort-
gezet. De technologische ontwikkelin-
gen en de toenemende concurrentie 
op de markt zullen er de komende 
jaren voor zorgen dat steeds weer 
nieuwe businessmodellen op de con-
sumenten zullen worden losgelaten. 
Het is zaak om die ontwikkelingen te 
blijven volgen en voor onze rechtheb-
benden de beste regelingen te treffen 
die deze ontwikkelingen mogelijk blij-
ven maken, met het volledige behoud 
van de juridische en monetaire positie 
van onze auteurs.

André Beemsterboer

directeur Stichting lira, tevens voorzitter

van de onderhandelingsdelegatie van 

rechthebbenden



LEENRECHT 2005

Zoals eerder gemeld betekent deze 
4% wel de laatste structurele ver-
hoging van de vergoeding. In het 
vervolg is het de infl atiecorrectie 
die voor nominaal hogere bedragen 
moet zorgen. Alleen bij hogere 
aantallen uitgeleende boeken gaan 
de inkomsten voor schrijvers en 
vertalers uit het leenrecht weer 
wezenlijk omhoog. Nederland moet 
dus aan het lezen gebracht worden, 
en voor zover Nederland al leest: 
graag méér…

tarieven 2005

Uitleningen van openbare biblio-
theken in Nederland bestaan niet 
alleen uit boeken, maar uit allerlei 
soorten werken. Ook tijdschriften, 
bladmuziek, muziek-cd’s, video’s, 
dvd’s en diverse andere auteurs-
rechtelijk beschermde producten 
gaan over de toonbank. Als je het 
desbetreffende lijstje ziet, is dat 
verrassend lang en gevarieerd. Voor 
al deze uitleningen incasseert de 
Stichting Leenrecht vergoedingen. 
In 2005 ging het daarbij per uitle-
ning in de rubriek geschriften om 
een bedrag van A 0,1106; bij muziek-A 0,1106; bij muziek-A

cd’s die goed scoorden in de hitpa-
rade om een bedrag van A 1,0172; bij A 1,0172; bij A

muziek-cd’s die wat minder scoor-
den om een bedrag per uitlening 

van A 0,2543. Uitgeleende video’s A 0,2543. Uitgeleende video’s A

die populair waren, brachten de 
rechthebbenden per uitlening een 
bruto-bedrag op van A 1,0172, en A 1,0172, en A

minder populaire video’s deden A
0,2543 per uitlening. Dvd’s 
leverden evenveel op als video’s. 
Omdat er soms meer fi lmwerken 
op een dvd zijn vastgelegd en het 
leenrecht een auteursrechtelijke 
basis heeft, dus bij voorkeur reke-
ning houdt met het aantal uitge-
leende werken, wordt dat surplus 
aan werken gecompenseerd door 
een aanvullend bedrag dat biblio-
theken aan de Stichting Leenrecht 
betalen, uitgedrukt in een tijdelijke 
afspraak dat het aantal dvd-uitle-
ningen met 5% wordt verhoogd 
totdat uit komend onderzoek 
defi nitieve gegevens tevoorschijn 
komen die eventueel tot een andere 
vergoedingsregeling voor audiovi-
suele dvd’s leiden.

Al deze tarieven en voorwaarden 
worden jaarlijks overeengekomen 
in de bij wet in het leven geroe-
pen Stichting Onderhandelingen 
Leenvergoedingen (afgekort stol) 
waarin betalingsplichtige openbare 
bibliotheken samenkomen met de 
namens rechthebbenden optre-
dende Stichting Leenrecht onder 
leiding van een onafhankelijke 
voorzitter die bij blijvende onenig-
heid tussen partijen als arbiter op 

kan treden. Traditiegetrouw is deze 
onafhankelijke voorzitter afkomstig 
uit de Raad van State en worden de 
onderhandelingen ten kantore van 
de Raad van State gevoerd.

multimediale cd’s

Tot slot zijn er nog de multimedia, 
dat zijn de cd’s waarop geen 
muziek staat, maar bijvoorbeeld 
computersoftware en spelletjes 
en educatieve programma’s enzo-
voort. Daarvoor wordt wel door de 
Stichting Leenrecht geïnd, tegen 
een tarief van A 0,4616 per uitle-A 0,4616 per uitle-A

ning, maar het geld wordt voorlopig 
nog even niet uitbetaald. Dat komt 
door de onzekerheid die al vanaf 
het begin van de nieuwe leenrecht-
wetgeving bestaat over de vraag 
welke uitleningen in deze sector 
wettelijk zijn toegestaan en welke 
niet. Met andere woorden: welke 
uitleningen mogen conform de 
wettelijke regels zonder toestem-
ming van rechthebbenden plaats 
vinden en welke zijn voorbehouden 
aan de toestemming van de produ-
cent namens de rechthebbenden? 
Tussen producenten van deze 
multimedia-cd’s en de openbare 
bibliotheken bestaat al enkele jaren 
onenigheid over de interpretatie 
van de desbetreffende wetgeving. 

Individuele uitkomsten van de komende leenrechtrepartitie 
2005 die tegen het eind van het jaar plaats zal vinden, vallen 
als altijd moeilijk te voorspellen, maar de vooruitzichten in 
collectieve zin zijn niet slecht. Voor de uitleningen die vooral 
schrijvers en vertalers aangaan, dus voor geschriften, geldt 
dat ook in 2005 het bij bibliotheken gefactureerde bedrag 
weer hoger is dan in voorgaande jaren. Dat heeft ongetwij-
feld te maken met de 4% stijging van het tarief per boekuit-
lening dat de Nederlandse openbare bibliotheken in 2005 
aan de Stichting Leenrecht moeten betalen. 
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Een proefproces heeft weliswaar 
een nogal principiële uitspraak 
opgeleverd, maar het kost partijen 
behoorlijk wat tijd om dat principe 
in de praktijk toe te passen en over 
die praktische toepassing overeen-
stemming te bereiken.

Het antwoord op de vraag welke spe-
cifi eke multimediale cd’s mogen 
worden uitgeleend en welke niet, 
heeft nogal wat consequenties 
voor reeds geïncasseerde gelden. 
Daarbij gaat het ook om geld voor 
auteurs, voor zover zij een creatieve 
bijdrage aan deze multimediale 
cd’s hebben geleverd. Het feit dat 
er nog met uitbetaling gewacht 
wordt, vertraagt ook hun uitbeta-
ling en valt vanuit dat perspectief 
zeer te betreuren.

registratie uitgeleende 
tv- en filmwerken

Schrijvers en vertalers hebben niet 
alleen recht op hun aandeel in 
boeken (waarvoor lira de verdeel-
organisatie is) en hun aandeel in 
tijdschriften en andere periodieke 
uitgaven (waarvoor Nieuwswaarde 
de verdeelorganisatie is), maar 
ook op een vergoeding als het om 
andere producten gaat die door 
openbare bibliotheken worden 
uitgeleend, onder de voorwaarde 
dat werk van hun hand in die 
andere producten is opgenomen. 
Tekstdichters en songwriters van 
uitgeleende muziek-cd’s ontvan-
gen hun leenrechtaandeel van 
Buma/Stemra. Maar schrijvers die 
hun bijvoorbeeld voor de publieke 
omroep gemaakte werken op video 
en steeds vaker op dvd gezet en 
uitgeleend zien worden, kunnen 
aanspraak maken op een deel van 
de voor die uitlening aan de Stich-
ting Leenrecht betaalde leenver-
goeding. Het andere deel gaat naar 
de andere rechthebbenden, zoals 
eventuele collega-auteurs, de regis-
seur, de componist van de muziek 
en de producent.

Het is met het oog op het schrijvers-
aandeel in uitgeleende audiovisu-
ele producties dat lira is begon-
nen om aan schrijvers die van lira
kabelgelden en thuiskopievergoe-

dingen ontvangen en die dus veelal 
in de audiovisuele sector werkzaam 
zullen zijn, gegevens te vragen over 
hun op video en dvd vastgelegde 
werken. Het ligt in de bedoeling 
om langs deze weg een registratie 
op te bouwen die over niet al 
te lange tijd kan helpen bij het 
bepalen van ieders aanspraken 
op leenrechtgelden in de audio-
visuele sector. 

Dat verzamelen van gegevens is geen 
eenvoudige zaak, en dan heb ik het 
over degene die een formulier in 
moet vullen, niet zozeer over de 
verzendende instantie. Het is voor 
de meesten onder ons ook geen 
leuke bezigheid, maar er valt niet 
aan te ontkomen. Zonder registra-
tie weten we straks niet waar we de 
rechthebbenden moeten zoeken. 

Een ingewikkeld ogend formulier lokt 
ook altijd vragen uit. Aarzel niet 
die aan lira te stellen. Als het ant-
woord niet meteen door het bureau 
te geven valt, buigt het bestuur zich 
over uw probleem. Misschien is het 
wel iets waar we niet aan gedacht 
hebben en vraagt de lacune om een 
besluit.

ondertitelaar en vertaler

De recent begonnen actie om scena-
risten, vertalers en ondertitelaars 
van uitgeleende video’s en dvd’s in 
de audiovisuele sector op te sporen 
riep een vraag op van een onderti-
telaar: of hij niet beschouwd moest 
worden als vertaler om daarmee 
aanspraak te maken op een hogere 
vergoeding. 

lira ziet als de vertaler van een lite-
rair-dramatisch werk, zoals een 
toneelstuk of een scenario, degene 
die de gehele tekst van het werk 
vertaalt. De ondertitelaar vertaalt 
slechts een deel, de dialogen, en 
die dan in een speciaal kader dat te 
maken heeft met tijd en beschik-
bare ruimte. Zijn bijdrage van 
onmiskenbaar creatieve aard wordt 
op die grond anders gewaardeerd, 
waarbij voor de hoogte van zijn 
percentuele aandeel in het geheel 
van de vergoeding onder meer naar 
internationale gebruiken wordt 
gekeken, concreet: hoe gaan lira’s 

zusterorganisaties grosso modo met 
dat aandeel van de ondertitelaar 
om? 

Als het maken van de ondertite-
ling een vertaling van de fi lm zou 
zijn, zoals wel eens wordt gesteld, 
zou ook het schrijven van de fi lm 
beperkt kunnen blijven tot de dialo-
gen. Dat laatste is niet het geval en 
dus ook het eerste niet. De schrijver 
van de fi lm, de scenarioschrijver, 
schrijft beduidend meer dan de dia-
logen. Hij schrijft een heel verhaal, 
van begin tot eind, met een hoofd-
confl ict en met nevenconfl icten, 
een verhaal waarvan de dialogen 
een bestanddeel zijn.

Op die manier valt er een duidelijk 
onderscheid te maken tussen een 
vertaler van het scenario en een 
vertaler van de dialogen. Het is op 
die grond redelijk en billijk beider 
prestaties ook verschillend te hono-
reren.

Voor wie het graag juridisch gefor-
muleerd wil hebben: wat de 
ondertitelaar doet, valt juridisch 
te beschouwen als een partiële 
verveelvoudiging in gewijzigde 
vorm van het fi lmwerk dat op 
zijn beurt een verveelvoudiging 
in gewijzigde vorm van het sce-
nario vormt, zoals elke vertaling 
juridisch een verveelvoudiging 
van het werk in gewijzigde vorm 
is. De ondertiteling staat niet los 
van het fi lmwerk, maar stapelt 
een ander recht (met een nieuwe 
fi nanciële aanspraak) bovenop de 
rechten op het werk die er al zijn. 
Rechtmatige uitoefening van het 
recht om te ondertitelen vereist 
dan ook eigenlijk toestemming van 
de makers van het fi lmwerk, res-
pectievelijk toestemming van de 
producent die bijvoorbeeld door 
overdracht de auteursrechten van 
die makers heeft verworven of op 
grond van een wettelijke maatregel 
tot bepaalde handelingen, zoals 
het aanbrengen van ondertiteling, 
bevoegd is (Nederlandse situatie). 
Door de (rechtmatige) onderti-
telaar een percentuele aanspraak 
op bijvoorbeeld de vergoeding per 
uitlening toe te kennen nemen de 
opbrengsten van andere rechtheb-
benden evenredig af. kh
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Ik werd aangenomen om mijn kennis 
van het boekenvak met de specifi eke 
opdracht om namen van auteurs te 
matchen met boektitels, waarna in 
dit megabestand namen en adres-
sen werden gekoppeld aan een beta-
lingssysteem. Het was dus zaak om 
de juiste gegevens in het systeem 
in te brengen, een systeem dat op 
dat moment ernstig tekort schoot in 
volledigheid en accuraatheid. 

brinkman

gris was aanvankelijk opgebouwd uit 
een aantal bestanden: één afkomstig 
van het toenmalige Ministerie van 
oc&w dat oeuvrelijsten van een 
aantal voornamelijk literaire auteurs 
en vertalers had geleverd, aangevuld 
met de bibliografi sche gegevens 
en uitleencijfers van titels die de 
openbare bibliotheken zelf leverden, 
en daarbij nog de kolossale stapel 
fotokopieën van colofons die elke 
schrijver toen moest opsturen. Met 
die fotokopieën werd de juistheid 
van de gegevens geverifi eerd. Die 
moesten wel allemaal handmatig in 
het systeem worden ingevoerd. 

Er was anno 1999 geen andere onaf-
hankelijk bron om te controleren 
hoe het zat met die gegevens. Het 
werd me gauw duidelijk dat Gods 
wegen al even ondoorgrondelijk 
leken te zijn als die van het gris. In 
overleg met mijn toenmalig cluster 
coördinator Maureen Arnhem had 

ik besloten een pro-actieve houding 
aan te nemen bij het opschonen 
van het gris-bestand. Zodoende 
vroegen mijn ook uit het boekenvak 
afkomstige collega Bart Schomaker 
en ik ons in de zomer van 1999 af 
of er niet een exemplaar van Brink-
man’s Cumulatieve Index voorhan-
den was. Ik als voormalig redacteur/
uitgever en hij als boekhandelaar 
hadden dit naslagwerk regelma-
tig gebruikt bij het opsporen van 
bepaalde titels – meestal om na te 
gaan welke nog leverbaar waren. 
Op dat moment had niemand op 
de werkvloer er nog van gehoord. 
Er werd uitgezocht hoe dat zat en al 
snel bleek dat wat vroeger een groot 
in zwart leer gebonden boekwerk 
met goudopdruk was, nu op cd-rom 
beschikbaar was en wel in een ms-
dos-format. Aanvankelijk schafte 
lira de eerste cd-rom-schijven aan 
met titels vanaf 1980 tot 1999. Dat 
bestand werd aanvankelijk op een 
stand-alone computer geïnstalleerd 
en diende – zo men wil – als een 
soort schaduwbestand voor gris. 
Het bevatte een goudmijn aan gege-
vens die geraadpleegd konden wor-
den om verbeteringen in onze eigen 
database aan te brengen. Het werd 
dan ook tijdens de repartitieperiode 
bij het nakijken en corrigeren van 
de teruggestuurde controle-spe-
cifi caties door alle bureaumede-
werkers driftig gebruikt. In de loop 
van 2001 werd Brinkman als Win-
dows-systeem geleverd en kon het 

bestand rechtstreeks op ons netwerk 
worden aangesloten. 

Werden in 1998 nog zo’n 3.000 con-
trolespecifi caties ter correctie terug-
gestuurd, al gauw daalde dat aantal 
jaarlijks gestaag tot onder de 2.000. 
Ook de hoeveelheid correcties die 
per teruggestuurde controle-specifi -
catie moesten worden aangebracht, 
werd steeds minder. Thans worden 
jaarlijks zo’n 15.000 uitbetalings-
specifi caties aan Nederlandstalige 
schrijvers en vertalers toegestuurd. 

  

controleren en opschonen

De eerste cat- of zo men wil mri-
scans – die het gris-brein van bin-
nenuit moesten verkennen,  werden 
uitgevoerd met behulp van een 
‘business report’ programma en 
later met wat thans ‘crystal reports’ 
heet. Het betrof de top-100 van de 
uitgeleende titels in het bestand, 
later de top-100 van de uitgeleende 
auteurs, toen de top-200 en uit-
eindelijk kwam er een lijst van alle 
in het gris-bestand opgenomen 
auteurs die elk meer dan 10.000 
uitleningen op hun naam had-
den staan. Al deze lijsten werden 
handmatig nagekeken om te zien 
of de percentages van hun aandeel 
klopten, en in het geval van een bui-
tenlandse auteur: of de vertaler en 
diens aandeel ook juist waren. Alles 
bij elkaar leverde dit een lijst op met 
zo’n 2.800 namen. 
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Zes jaar geleden, toen ik in dienst trad van Cedar, maakte ik kennis met gris. In het geheel 
niet gehinderd door enig kennis van informatietechnologie, laat staan door enige kennis 
van  welke database dan ook, brak me al spoedig het koude zweet uit bij het lezen van het 
Handboek voor Mutaties, de handleiding voor het bedienen van het programma. Deze data-
base pretendeerde alle werken van schrijvers en vertalers uit binnen- en buitenland die in 
Nederlandse openbare bibliotheken worden uitgeleend, vanaf 1997 bij te houden, inclusief 
de 16 à 17.000 titels die er elk jaar bijkomen, en die te koppelen aan een betalingssysteem. 
Onbegonnen of op zijn minst monnikenwerk, zo leek het. 

AUTEURSNAMEN IN GRIS
GESCHRIF TEN REPARTITIE INFORMATIE SYSTEEM



Veel van de meest uitgeleende schrij-
vers waren buitenlanders en daar 
kwamen dus veel vertalers aan 
te pas. Een auteur kon meerdere 
vertalers hebben, en als de vertaler 
gevonden werd, kon de vertaler 
ook verscheidene titels op zijn of 
haar naam hebben staan. Zodoende 
was er een soort olievlek ontstaan. 
Dat wil zeggen, bij het handmatig 
behandelen en corrigeren van de 
gegevens werden er vaak veel meer 

namen ontdekt die niet goed in 
gris vermeld stonden. De vertaler 
werd er soms bij vermeld, soms niet; 
soms klopten de percentages of de 
aandelen niet. Met het gebruik van 
Brinkman kon worden geverifi eerd 
wie wat had gedaan. Die 2.800 
namen leverden ongeveer 18.000 
tot 20.000 verbeteringen op in het 
bestand. Het doornemen en verwer-
ken van deze lijst heeft anderhalf 
jaar in beslag genomen. 

De achterliggende gedachte was om 
te beginnen met datgene op te 
schonen in gris waar de meeste 
uitleningen mee waren gemoeid. 
Deze actie had tot resultaat dat veel 
fouten in ouder werk en in klassieke 
titels werden gecorrigeerd. Ook 
leverde dat een lijst op van voorna-
melijk vertalers die in het adressen-
bestand onbekend waren en werk 
hadden geleverd tussen 1975-1990. 
Hoe recenter de titel, des te meer 



kans dat de vertaler zich al bij lira
had aangemeld. Hieruit kon een 
zogenaamde opsporingslijst gedes-
tilleerd worden die onder de hoede 
kwam van Odile van der Tweel. Doel 
was: de naw-gegevens in gris uit-
breiden en opschonen. 

   

buitenlandse auteurs in gris  

Een logische volgende stap was het in 
kaart brengen van de buitenlandse 
auteurs in gris die  verantwoorde-
lijk waren voor een niet onzienlijk 
deel van de uitleningen. Met het 
oog op toekomstige en huidige 
wederkerigheidscontracten met 
buitenlandse zusterorganisaties is 
het interessant om te weten welke 
buitenlandse auteurs in gris opge-
nomen zijn en dus uitgeleend wor-
den door de Nederlandse openbare 
bibliotheken. Hierbij bleek Brink-
man opnieuw een goede bron om 
lijsten te genereren die vergeleken 
konden worden met wat al in gris
vermeld stond.

Brinkman kent een rubriek in zijn 
index die Taal van origineel heet. Taal van origineel heet. Taal van origineel
Deze rubriek bevat per taal de 
namen van auteurs en titels die ver-
taald zijn in het Nederlands en die 
aanwezig zijn in de Koninklijke Bibli-
otheek. We hebben een lijst in Excel 
gegenereerd met de namen van 
die auteurs en die vergeleken met 
namen die al in gris stonden. In het 
geval van Frans, Duits en Engels (de 
meeste gelezen buitenlandse talen 
in het origineel zowel als in verta-
ling) troffen we ook schrijvers in 
gris aan die inderdaad uitgeleend 
waren in de oorspronkelijke taal. 

Inmiddels zijn er iets meer dan 35.000 
buitenlandse auteurs geïdentifi -
ceerd in het gris-bestand, verdeeld 
over 33 talen. Het zal niemand 
verbazen dat het grootste aantal 
afkomstig is uit het Engels (25.859), 
gevolgd door het Duits (4.435) en 
het Frans (2.519).

Scott Rollins
medewerker van lira

tekst geredigeerd door Bart Schomaker

Lijst van buitenlandse talen met 
daarin werkzame auteurs zoals 
deze voorkomen in het gris-
bestand, in volgorde van aantal:

01  Engels – 25859
02 Duits – 4435
03 Frans – 2519
04 Italiaans – 485
05 Spaans – 331
06 Zweeds –  327
07 Deens – 207
08 Russisch – 181
09 Noors – 115
10 Tsjechisch – 93

  11 Chinees – 91
  12 Japans – 89
  13 Portugees – 79
  14 Arabische – 62
  15 Hebreeuws – 56
  16 Turks – 51
  17 Afrikaans – 42
  18 Hongaars – 41
  19 Grieks – 36
  20 Servo-Kroatisch – 26
  21 Catalaans – 25
  22 Fins – 23
  23 Indonesisch – 18
  24 Hindi – 17
  25 Perzische – 17
  26 Jiddisch – 14
  27 Tibetaans – 12
  28 Roemeens – 10
  29 Vietnamees – 6
  30  30  Koreaans – 4
  31 Sloveens – 4
  32 Slovaaks – 3
  33 Albanees – 3
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LIRA PRIJS 2005 VOOR ‘ DE ENCLAVE’
VAN ALMA POPEYUS EN HEIN SCHÜTZ

lira als sponsor

Op 19 mei 2005 is voor de zevende keer de tweejaarlijkse lira
Prijs voor scenarioschrijvers uitgereikt. Het genre was deze 
keer zeer ruim gedefi nieerd, namelijk ‘van docudrama tot poli-
tieke fi ctie’ en er kwamen 19 scenario’s voor in aanmerking. 

De drie werken die in april al werden 
genomineerd, waren ‘Judaskus’ van 
Tomas Ross, ‘Mevrouw de minister’ 
van Frank Ketelaar en ‘De Enclave’ van 
Alma Popeyus en Hein Schütz.

De uiteindelijke keuze van de jury viel op 
de indrukwekkende driedelige serie 
van Popeyus en Schütz over de gru-
welijke gebeurtenissen in Srebrenica, 
omdat de auteurs – volgens het jury-
rapport – daarmee zowel een morele 
daad stelden als een scenario van een 
technisch zeer hoog niveau leverden. 
Maar over de kwaliteiten van het win-

nende scenario zal ik hier niet verder 
uitweiden, want elders in dit nummer 
treft u het volledige rapport met alle 
overwegingen van de jury aan. De 
prijs bestaat uit een geldbedrag van 
15.000 euro en een oorkonde.

De bekendmaking, de prijsuitreiking 
en de lira-lezing, die intussen een 
traditioneel onderdeel van de uit-
reiking is geworden, vonden voor de 
tweede keer plaats in het stijlvolle 
West Indisch Huis in Amsterdam en 
werden bijgewoond door ongeveer 
125 genodigden. 

De lira-lezing werd deze keer gehou-
den door Ed van Thijn, schrijver, ex-
minister en oud-burgemeester van 
Amsterdam. Zijn onderwerp sloot 
wonderwel aan bij het scenariogen-
re dat dit jaar in de schijnwerpers 
stond: ‘Media en Politiek: Een tita-
nenstrijd?’ In een onderhoudende 
en zeer scherpzinnige analyse van 
de gecompliceerde relatie tussen 
journalistiek en politiek – Den Haag 
en de media dus – gaf hij zijn visie 
op de moeizame relatie tussen beide 
enerzijds en hun onderlinge afhan-



beheersen. En dat is reden tot zorg. 
Dit is een heel korte samenvatting van 

de boeiende lezing van Van Thijn, 
die niet werkelijk recht doet aan zijn 
genuanceerde betoog. Ieder die zijn 
interessante en scherpzinnige ana-
lyse wil nalezen en nog geen exem-
plaar van de tekst heeft ontvangen, 
kan deze aanvragen bij het bureau 
van lira.

De bijeenkomst werd besloten met 
een geanimeerde borrel, waar menig 
glas op de nieuwe laureaten werd 
geheven. Zij mogen zich nu voegen 
in de belangrijke reeks namen van 
lira-scenarioprijswinnaars: Wim T. 
Schippers, Arthur Japin, Maria Goos, 
Ger Beukenkamp, Tamara Bos en 
Mieke de Jong. En dat hebben ze ten 
volle verdiend. nvm

kelijkheid anderzijds. Wat hem zor-
gen baart is de ‘dramademocratie’ 
– politiek die is verworden tot the-
ater, waarin beeldvorming belang-
rijker is dan het zoeken naar echte 
oplossingen. Dat leidt tot ‘spierbal-
lentaal’, waarin beleidsvoornemens 
zich stapelen op beleidsvoorne-
mens die dikwijls in de praktijk 
onuitvoerbaar zijn. Daaruit worden 
steeds opnieuw ‘affaires’ geboren, 
waardoor het parlement zich laat 
leiden door de waan van de dag. 
Anderzijds concentreren de media 
zich – onder meer door de moor-
dende onderlinge concurrentie 
– vooral op personen, confl icten 
en affaires. Deze hypes gaan, in 
steeds snellere opeenvolging, meer 
en meer de politiek en het nieuws 

boven  De heer Ed van Thijn tijdens het houden 
van de lira lezing.

onder  onder  onder Alma Popeyus en Hein Schütz ontvangen 
van lira’s voorzitter Kees Holierhoek de oorkon-
des behorende bij lira Prijs 2005. Juryvoorzitter 
Gerrit Jan Wollfensperger kijkt toe.

TEKST VAN HET JURYRAPPORT LIRA PRIJS 2005
lira als sponsor

Voor de tweejaarlijkse lira-scenario-
prijs wijst het lira-bestuur per keer 
een categorie aan waarbinnen de 
bekroning moet vallen. De zevende 
lira-prijs kreeg als genreaandui-
ding ‘van docudrama tot politieke 
fi ctie’ mee, onder het motto ‘de 
grenzen tussen feit en fi ctie’. Een 
tamelijk breed en grillig terrein dus 

dat zich uitstrekt van reconstructie 
van ‘ware gebeurtenissen’ in dra-
mavorm tot vrij verzonnen verhalen 
– zij het verhalen die geïnspireerd 
zijn door historie of actualiteit, en 
die de intentie hebben iets over de 
maatschappelijke of politieke werke-
lijkheid te vertellen. 

De producties moesten gemaakt zijn 

voor en in première gegaan zijn op 
de Nederlandse publieke of com-
merciële televisiezenders in de peri-
ode 2000-2004. 

Het juryberaad richtte zich allereerst 
op de vraag welke producties van 
de door lira opgestelde voorlopige 
groslijst ook werkelijk binnen de 
genrecriteria vielen. Dat leidde tot 



een precisering: het moest gaan 
om fi ctie waarin een herkenbare 
werkelijkheid een belangrijke rol 
speelt. Die herkenbare werkelijkheid 
kon bestaan uit: een historische of 
bestaande persoon, een historische 
situatie of een specifi eke (politieke) 
context.

Zo bleven 19 enkelvoudige spelen, 
reeksen en series over – van come-
dy tot biopic; van thriller tot casus 
van de Nationale Ombudsman; van 
Antilliaans verzetsman tot Mokums 
zanger van het levenslied; van 
getrouwe reconstructie tot wilde 
speculatie en daar tussenin. Niet 
minder dan vijf producties speelden 
letterlijk in Haagse Politieke Krin-
gen; twee andere  respectievelijk in 
Suriname en voormalig Joegoslavië, 
maar ook daarin speelde Haagse 
politiek een rol in de historische 
gebeurtenissen en de dramatische 
ontwikkeling; een andere productie 
toonde de Amsterdamse bestuur-
lijke driehoek tijdens de Eurotop; 
en weer een ander  burgerlijke en 
legerautoriteiten betrokken bij het 
verongelukken van een militair 
vliegtuig. In maar liefst negen pro-
ducties stonden dus de politiek en 
degenen die boven ons gesteld zijn, 
door verkiezing, benoeming of erfe-
lijkheid, centraal. De jury zag zowel 
Wilhelmina als Maxima voorbijko-
men; zowel Willem Drees als Joris 
Voorhoeve; en zowel het 1e Kabinet 
Derek de Lint toen Kees Holierhoek 
nog voorzitter van de 2e Kamer 
was, als tv-chef Huub Stapel die op 
vuige wijze staatssecretaris werd 
dankzij PvdA-leider Krijn ter Braak. 
Sowieso veel Krijn ter Braak zag de 
jury, steeds als ‘ouder staatsman’; 
en veel Kim van Kooten, meest als 
onderzoeksjournaliste die misstan-
den in achterkamertjes en erger te 
lijf gaat. Overigens maakten deze 
acteurs die herhaalde keuze met 
hun spel waar. 

De jury bedoelt deze opsomming 
niet ironisch. Zoals in de litera-
tuurkritiek van tijd tot tijd de roep 
om meer straatrumoer klinkt, zo 
hebben televisiekijkers en -kritiek 
decennia lang gewacht op zowel 
straat- als Binnenhofrumoer. Toen 
in Engeland, Duitsland en de 
Scandinavische landen tv-drama 

zich regelmatig bezig hield met 
de eigen geschiedenis en politiek, 
gebeurde dat in Nederland om 
allerlei redenen nauwelijks. De jury 
acht het verheugend dat die ooit 
zelden beoefende genres in het 
laatste decennium meer en meer 
aan bod kwamen. In de laatste 
vier jaar dus voldoende voor een 
fl inke groslijst, vaak van redelijke 
kwaliteit met bovendien een aantal 
goede tot zeer goede producties. 
Tegelijk beseft de jury dat dit genre 
onder druk staat, zoals na de bloei 
van de negentiger jaren alle kwa-
liteitsdrama onder druk staat. Het 
wordt te duur geacht en het bereik 
te klein. Signifi cant is dat alle 19 
beoordeelde producties afkomstig 
zijn van de publieke omroep. De 
commerciële omroep maakt dit 
soort maatschappelijk relevant 
drama letterlijk nooit, wat een van 
de vele argumenten is voor het 
behoud van een sterke publieke 
omroep. Die moet dan kwali-
teitsdrama wel als een van haar 
kerntaken zien, daarnaar handelen, 
daartoe zonodig samenwerken en 
tot dat handelen in staat gesteld 
worden. 

Verder opvallend is dat in ‘de groep 
van 19’ vier auteurs voor meer dan 
één productie verantwoordelijk 
waren; één van hen zelfs voor drie. 
Er is dus een groep professionals 
ontstaan met bewezen verdiensten. 
Ook de eerbiedwaardige groep van 
voorgaande winnaars van de lira-
prijs telt immers louter scenaristen 
met grote staat van dienst: Wim 
T. Schippers, Arthur Japin, Ger 
Beukenkamp, Tamara Bos, Maria 
Goos en Mieke de Jong. Debutan-
ten waren onder de beoordeelde 
auteurs nauwelijks aanwezig. Het 
is een taak van de omroepen op 
het belangrijke terrein van het 
scenario kansen te bieden aan 
nieuw talent. nps, vara en vpro
waren op dat gebied, met Novellen, 
Twaalf steden, dertien ongelukken 
en Lolamoviola plus opvolgers, al 
systematisch actief. De bundeling 
van deze activiteiten in het ‘One 
Night Stand’-project van Nederland 
3 is extra hoopgevend.

Het door de jury beoordeelde genre 
blijkt lastig. ‘Waar gebeurd’ is 

immers geen enkele garantie voor 
goed drama en onbetwistbare 
feiten kunnen een dramaturgische 
ontwikkeling behoorlijk in de weg 
zitten. Wie zorgvuldig wil recon-
strueren, worstelt al gauw met 
een overdosis aan exposé en moet 
krampachtig proberen een hoofd-
lijn vast te houden in een woud van 
subplots. Anderzijds kan een sma-
kelijke samenzweringstheorie, los-
gelaten op een historische gebeur-
tenis, een leuke thriller opleveren 
– maar in dat geval is de liefhebber 
van amusement gediend – de waar-
heidszoeker bepaald niet. Centraal 
staat dus het vinden van een balans 
tussen feit en fi ctie. De jury was het 
meest onder de indruk van die sce-
nario’s waarin een creatieve, vaak 
verzonnen verhaallijn de al dan niet 
politieke werkelijkheid van destijds 
invoelbaar en  inzichtelijker maakte 
– daarmee tegelijk een universeler 
inzicht biedend dat het ‘daar en 
toen’ overstijgt. 

Alvorens over te gaan naar de drie 
genomineerden wil de jury eervol 
vermelden: 15.35 Spoor 1 van Anton 
Smit en Robert Jan Overeem, 
gemaakt voor bnn: een zoektocht 
naar mogelijke achtergronden van 
het ongeluk waarbij een Amster-
dams meisje door de sneltram werd 
overreden. Over jongeren, voor jon-
geren, met middelen die jongeren 
aan kunnen spreken. En spelend in 
het mijnenveld van veelculturen-
land.

Komen we bij de drie genomineerden, 
verheugend gespreid over avro, 
vara en vpro. In alfabetische 
volgorde:

De Enclave van Alma Popeyus en Hein 
Schütz: Over Srbrenica en de rol 
van Nederland. 

Moedige keuze om een van de zwart-
ste bladzijden uit de recente Euro-
pese en vaderlandse geschiedenis 
te behandelen. Fictie die erin slaagt 
de werkelijkheid voelbaar te maken 
door de kijker mee naar binnen te 
nemen, ver voorbij de hanteerbare 
kennis die Journaal en krantenar-
tikel opleveren. Confronterend en 
door de thematiek onvermijdelijk 
loodzwaar. 
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Judaskus van Tomas Ross: Over de 
gebeurtenissen rond de Eurotop in 
Amsterdam, 1997. 

Knappe mix van feit en fi ctie, waarin 
een spannend plot de kijker bij de 
les houdt van bestuurlijk/juridi-
sche opvattingen, dilemma’s en 
besluitvorming in tijden van span-
ning.  Waarbij aan de orde zijnde 
problemen en belangen die van de 
gemeentegrens ver overschrijden. 
Een van de weinige producties 
waarin archiefbeelden functioneel 
en overtuigend zijn ingezet.

Mevrouw de Minister van Frank Mevrouw de Minister van Frank Mevrouw de Minister
Ketelaar: Over compromissen 
in de Haagse politiek.

Hoewel hooguit in de verte recon-
structie van ware gebeurtenissen 
overtuigt het verhaal, zowel waar 
het mores en werking van het 
Haagse politieke bedrijf betreft, als 
waar het gaat om positie en proble-
men van vrouwen daarin. Het per-
soonlijke en het politieke zijn knap 
verweven. Hier is politiek niet het 
decor, maar werkelijk het onder-
werp. Het geheel wordt bovendien 
gedragen door een sterke dramati-
sche lijn. 

De jury heeft tot winnaar uitgeroepen 
een scenario dat zowel van tech-
nisch zeer hoog niveau is als een 
morele daad stelt. De auteurs, alle 
andere makers en de omroep verdie-
nen lof voor een moedige productie 
die op het juiste moment is gemaakt 
en die een rol kan spelen bij de ver-
werking van een pijnlijk verleden. 
De winnaar is De Enclave van Alma 
Popeyus en Hein Schütz.

De jury van de lira Prijs 2005 bestond 
uit Ally Derks, Stine Jensen, Jannie 
Langbroek en Walter van de Kooi 
onder voorzitterschap van Gerrit Jan 
Wolffensperger

13

Wie zou zich willen verdiepen in een boek dat ingaat op een nogal essentieel 
juridisch aspect van de praktijk van de schrijver, de vertaler en de uitgever? Ik 
zou zeggen: in elk geval de schrijver, de vertaler en de uitgever. Ik heb het altijd 
vreemd gevonden dat mensen uit hartstocht of belangstelling of profi jtelijk 
gewin een beroep uitoefenen waarvan ze niet alles zouden willen weten. 

NIEUWE EDITIE VAN DE AUTEURSRECHTGIDS

Auteursrecht en contracten horen 
daar zeker bij. Gebrek aan kennis 
kan desastreuze gevolgen hebben, 
zoals ik als voorzitter van de Stich-
ting Rechtshulp Auteurs nog te vaak 
moet constateren. Zelfs iemands 
levenswerk kan door onkunde op 
dit terrein soms ernstig geschaad 
worden.

Enkele jaren terug, in 1999, verscheen 
er een Nederlands-Belgische 
Auteursrechtgids, geschreven door 
de Nederlander Michel Frequin en 
de Belg Hendrik Vanhees. Naast 
elkaar werden daarin de Belgische 
en Nederlandse auteursrechtwet-
geving behandeld. Thans is er een 
geheel herschreven Auteursrecht-
gids verschenen die uitsluitend 
betrekking heeft op de Nederlandse 
auteursrechtelijk praktijk, toege-
spitst op het schrijven, vertalen en 
uitgeven van boeken, geschreven 
door Michel Frequin. De op zichzelf 
niet oninteressante vergelijking 

met België is komen te vervallen, op 
één hoofdstuk na dat speciaal aan 
het auteursrecht in België gewijd is 
gebleven.

De aanleiding tot de volledige her-
schrijving is gelegen in een recente 
en nogal indringende aanpassing 
van de Nederlandse Auteurswet 
1912. Die was nodig om de Europese 
Richtlijn betreffende de harmonisa-
tie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten 
in de informatiemaatschappij te in de informatiemaatschappij te in de informatiemaatschappij
incorporeren in onze nationale 
wetgeving. En die richtlijn vond 
zijn aanleiding weer in wat in één 
woord aangeduid kan worden als de 
digitalisering: het verschijnsel dat 
auteursrechtelijk beschermde wer-
ken in hun gedigitaliseerde vorm op 
heel andere wijzen verspreid en ter 
beschikking van het publiek gesteld 
konden worden. Heel veel artikelen 
in de Auteurswet zijn sindsdien 
veranderd, aangevuld, ingekort, 

geschrapt, uitgebreid en nieuwe 
artikelen zijn erbij gekomen. Niet 
dat er wezenlijk een heel ander soort 
Auteursrecht is gekomen. Het was 
juist de bedoeling van de wetgever 
om datgene wat off line aan auteurs-
rechtelijke beginselen van kracht 
was, ook online van kracht te doen 
zijn. Maar daarvoor moesten wel 
veel nieuwe formuleringen worden 
gevonden.

Aan de indeling van deze nieuwe 
Auteursrechtgids valt af te lezen op 
welk publiek het boek zich richt. Het 
boek bestaat uit vier delen. Het eer-
ste deel heet Het totstandkomen van 
het werk. Het tweede deel verraadt 
in zijn titel de achtergrond van de 
auteur en de kern van zijn belang-
stelling: De relatie tussen auteur en 
uitgever. Het derde deel behandelt uitgever. Het derde deel behandelt uitgever
De exploitatie van het werk. Tot slot 
zijn in deel iv als bijlagen onder 
meer de meest recente versie van de 
Auteurswet 1912 opgenomen en een 



reeks Bouwstenen voor de uitgeef-
overeenkomst, waarmee iedereen overeenkomst, waarmee iedereen overeenkomst
zijn eigen contract in elkaar zou 
kunnen knutselen.

In het eerste hoofdstuk van het eer-
ste deel wordt antwoord gegeven 
op de vraag wat er allemaal door 
de Auteurswet beschermd wordt. 
In het antwoord wordt aandacht 
besteed aan ontwerpen en schetsen, 
lettertypes en grafi sche werken, 
titels en slogans, brieven, dagboeken 
en persoonlijke notities, journalis-
tieke geschriften, interviews, per-
sonages, foto’s, computerprogram-
ma’s, databanken en onpersoonlijke 
geschriften. Kortom: alles waar een 
schrijver, vertaler en uitgever mee te 
maken kan krijgen.

Dan passeren in het tweede hoofdstuk 
een hele reeks gestalten de revue 
die allemaal beoordeeld worden op 
hun auteursrechtelijke positie. Met 
andere woorden: wie heeft de rech-
ten en hoe komt de uitgever aan zijn 
bevoegdheden? 

We weten bij het begin van hoofdstuk 
drie inmiddels dat het de maker is 
die tal van rechten bij het maken van 
een werk als vanzelf toegeworpen 
krijgt. Logisch dat vervolgens nader 
wordt ingegaan op de vraag waaruit 
die rechten eigenlijk bestaan, met 
als antwoord dat het om exploitatie-
rechten kan gaan en om een soort 
rechten dat minder bekend is, maar 
op zijn minst even belangrijk: more-

le rechten. Ook databankrechten 
komen afsluitend aan de orde.

Niet alleen de eigen rechten van de 
maker van een werk krijgen aan-
dacht, ook de vele manieren waarop 
men legaal van het werk van ande-
ren gebruik kan maken. De Auteurs-
wet geeft met de ene hand immers 
veel absolute rechten aan een 
auteur, maar neemt er via allerlei 
wettelijke bepalingen ook weer veel 
terug. In juridisch jargon: de exclu-
sieve rechten van de maker worden 
nogal eens wettelijk beperkt. Daar 
vindt men dus een praktisch geori-
enteerde beschrijving van wat het 
citaatrecht inhoudt, hoe je uit het 
werk van iemand anders tekstge-
deelten over mag nemen, en wat 
de media aan andere media mogen 
ontlenen (de persexceptie), en wat 
de onderwijsvrijstelling betekent, 
en het reportagerecht, en wat het 
nieuwe wetsartikel over de parodie 
aan beperkingen op het recht van de 
geparodieerde inhoudt. 

In het derde deel dat De exploitatie 
van het werk heet, komen alle zaken van het werk heet, komen alle zaken van het werk
aan de orde die te maken hebben 
met vooral het diverse commerciële 
gebruik dat van auteursrechtelijk 
beschermde werken gemaakt wordt. 
Ook collectieve regelingen zoals 
bij het reprorecht, het leenrecht 
en soortgelijke exploitatiewijzen, 
worden uit de doeken gedaan. Ten-
slotte wordt aandacht besteed aan 

de handhaving van rechten, vooral 
de civiele vordering. Dus wat kun je 
doen als iemand inbreuk pleegt op 
je auteursrechten?

Er zijn nogal wat boeken over het 
auteursrecht die als begin- en eind-
punt de Auteurswet hebben. Deze 
Auteursrechtgids heeft als begin-
punt meestal een nogal praktische 
vraag om vervolgens vaak bij de 
Auteurswet terecht te komen. Dat 
lijkt mij voor een praktijkgids een 
onmisbare en correcte richting.

Om de accuraatheid en actualiteit van 
de gids te testen wilde ik als voor-
zitter van lira in het register de 
vindplaatsen van ‘lira’ controleren, 
maar het register is slechts twee 
pagina’s groot. Dat is weinig voor 
zo’n dik boek, en lira bleef in het 
register onvermeld. Al lezende bleek 
mij echter al gauw dat inhoudelijk 
wel degelijk ook lira in tal van ver-
banden aan de orde kwam en naar 
aanleiding van vele onderwerpen, 
en tot nu toe heb ik daarin geen fout 
kunnen ontdekken.

De Auteursrechtgids voor de Neder-
landse praktijk, geschreven door landse praktijk, geschreven door landse praktijk
Michel Frequin, in het dagelijks 
leven secretaris juridische zaken van 
het Nederlands Uitgeversverbond,  
heeft een omvang van 372 pagina’s, 
werd uitgegeven door sdu Uitge-
vers en kost de gewone consument 
e. 29,50. isbn: 90 5409 428 1. kh

BESLUITEN EN MEDEDELINGEN VAN HET LIRA-BESTUUR

– Op 27 juni 2005 is de Stichting 
lira offi cieel door het Dagelijks 
bestuur van de Stichting Reprorecht 
aanvaard als verdeelorganisatie 
van Reprorecht voor de catego-
rie algemene boeken en overige 
geschriften. Diezelfde middag is dit 
besluit door het db van Reprorecht 
meegedeeld aan het in vergadering 
bijeen zijnde Algemeen Bestuur 
en zonder op- of aanmerkingen 
door het algemeen bestuur van 
Reprorecht aanvaard. In de praktijk 
zal deze aanvaarding als verdeelor-

ganisatie weinig verschil uitmaken, 
aangezien lira al een aantal jaren 
reprorechtgelden onder auteurs van 
wat tot voor kort heette ‘bellettristi-
sche werken’ verzorgde, en wel door 
toevoeging van deze gelden aan de 
leenrechtrepartitie. 

– Ondanks het feit dat lira een stich-
ting is worden de bestuursleden 
benoemd door de vergadering van 
(stemrechthebbende) aangeslo-
tenen. Er zijn in het bestuur twee 
soorten bestuursplaatsen: twee 

bestuursleden worden rechtstreeks 
door de vergadering van stemrecht-
hebbende aangeslotenen benoemd, 
de andere bestuursleden worden 
eveneens door diezelfde vergadering 
benoemd, maar dan op bindende 
voordracht van de Vereniging van 
Schrijvers en Vertalers (vsenv), 
rechtsopvolger van de Vereniging 
van Letterkundigen (vvl). 

Tijdens de jaarvergadering van 4 juni 
2005, gehouden in het Okura Hotel 
in Amsterdam, is de bindende 
voordracht van de vsenv voor her-
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benoeming van Willem Capteyn en 
Tijs van den Boomen tot leden van 
het lira-bestuur aan de orde geko-
men. Beide zittende lira-bestuur-
ders zijn ter vergadering zonder 
tegenstemmen of onthoudingen 
tot bestuurslid van de Stichting 
lira herbenoemd. Maar achteraf is 
gebleken dat het vereiste quorum 
voor een rechtsgeldig besluit tot 
herbenoeming niet aanwezig was. 

In dat geval schrijven de statuten 
in artikel 16 lid 2 voor dat er in een 
periode niet eerder dan veertien 
dagen na de gehouden vergadering 
maar uiterlijk binnen twee maanden 
een nieuwe vergadering van stem-
gerechtigde aangeslotenen bijeen 
wordt geroepen waarin alsnog tot 
herbenoeming kan worden besloten 
en wel ongeacht het aantal aanwe-
zige stemgerechtigden. Die vervolg-

Het bestuur van lira denkt over:

– de juiste manier om uitgevers ertoe 
te bewegen om auteurs die zich via 
uitgeefovereenkomsten aansluiten 
bij lira, ook daadwerkelijk bij lira
aan te melden;

vergadering heeft op dinsdag 5 juli 
2005 om 14.00 uur ten kantore van 
cedar, Siriusdreef 22-28, 2130 kb
Hoofddorp plaatsgevonden. Tijdens 
deze vergadering zijn de voorgedra-
gen bestuurskandidaten alsnog door 
de leden van het voltallig aanwezige 
lira-bestuur, in hun hoedanigheid 
van stemgerechtigde lira-aange-
slotenen, voor een nieuwe periode 
van drie jaar herbenoemd. kh 

WAAR DENKEN WE OVER?

– een alternatief voor een oudedags-
voorziening, nu aansluiting van lira
bij het beroepspensioenfonds aena
niet erg effectief lijkt; het ligt voor 
de hand de budgettaire mogelijk-
heden van het P.C. Boutensfonds, 
dat bestuurd wordt door vsenv- en 
lira-vertegenwoordigers samen, te 
vergroten met maximaal de bespa-

ring die niet-aansluiting bij aena
oplevert. Met andere woorden: de 
gedachte aan steun voor oudedags-
voorzieningen ten behoeve van 
zelfstandig werkzame schrijvers 
en vertalers wordt niet opgegeven, 
maar de oplossing wordt in een wat 
andere richting gezocht.

    kh 

HOE KOM IK ALS AUTEUR AAN HULP EN ADVIES?

– 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 con-
tracten en dergelijke: word lid van 
één van de drie afdelingen van de 
Vereniging van Schrijvers en Ver-
talers, 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 
verwante auteurs, het Netwerk Sce-
narioschrijvers voor schrijvers van 
tv-drama en fi lmscenario’s, en de 

FreeLancers Associatie (fla) voor 
freelance-journalisten, en stel vra-
gen aan de medewerkers van deze 
drie afdelingen van de Vereniging 
van Schrijvers en Vertalers (vsenv).

– Voor juridische adviezen en hulp 
in professionele geschillen met 
uitgevers, andere producenten en 
andere gebruikers van iemands 
werk, bijvoorbeeld wanneer een 
contract niet wordt nageleefd of 
wanneer inbreuk wordt gepleegd 
op iemands auteursrechten: zorg 
voor aansluiting bij de Stichting 
lira door het ondertekenen van 
een aansluitingscontract of word lid 
van de Vereniging van Schrijvers en 
Vertalers of nog beter: doe allebei en 
stuur bij een confl ict een schriftelijk 
verzoek om fi nanciële ondersteu-

ning (met relevante stukken zoals 
het contract en de correspondentie) 
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: rechtshulp@vsenv.nl. 

Het kernbegrip in dit alles is het begrip 
‘professioneel geschil’, dat wil zeg-
gen: een confl ict als auteur (en niet 
in een andere hoedanigheid) met 
een wederpartij. Rechtshulp geeft 
geen adviezen over het sluiten van 
contracten, dat is werk voor de 
beroepsverenigingen. Het onder-
steunt ook geen geschillen die al 
heel oud zijn, of geschillen waarbij 
de auteur zelf al een advocaat heeft 
betrokken, of geschillen die niet of 
slechts heel indirect met het auteur-
schap te maken hebben.
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Het bestuur van de Stichting Rechts-
hulp Auteurs vergadert maandelijks 
om de aanvragen aan de hand van 
een reglement te beoordelen. Bij 
een positief besluit wordt de aanvra-
ger doorverwezen naar een aantal 
advocaten, met wie de stichting 
langdurig relaties onderhoudt. In 
dat geval wordt de eerste 1.000 
euro (inclusief btw) aan advocaat-
kosten voor 100% door de stichting 
vergoed. Bij kosten boven de 1.000 
euro wordt een eigen bijdrage van 
5% over het meerdere gevraagd. In 
de regel zullen de kosten van een-
voudige adviezen van een advocaat 
niet hoger dan 1.000 euro zijn; in dat 
geval zijn zij dus voor de cliënt gra-
tis. Blijkt de zaak wat ingewikkelder 
en stijgen de kosten bijvoorbeeld 

door de noodzaak van een gerechte-
lijke procedure tot meer dan 1.000 
euro, dan treedt de 5%-eigen-bijdra-
geregeling in werking.

lira-aangeslotenen kennen boven 
de 1.000 euro daarnaast een eigen 
risico van 225 euro dat echter kan 
komen te vervallen, indien zij lid 
worden van de vsenv. Als uit een 
juridische actie een opbrengst 
voortvloeit van meer dan 4.500 
euro, dan geldt tot slot een terug-
betalingsregeling van 10% van dat 
meerdere tot maximaal de bijdrage 
die door Rechtshulp is geleverd.

– Bent u scenarioschrijver en wilt 
u dat de onderhandelingen over 
al uw scenariocontracten gedaan 
worden door een deskundig onder-

handelaar: word dan lid van het 
Netwerk Scenarioschrijvers (een 
afdeling van de vsenv) en/of zorg 
voor aansluiting bij lira door een 
aansluitingscontract te onderteke-
nen, en meldt u vervolgens bij het 
Contractenbureau, Postbus 15530,  
1001 na Amsterdam; bezoekadres: 
Singel 104, Amsterdam, tel: 020 530 
5505; e-mail: offi ce@contractenbur
eau.nl. De twee advocaten die voor 
het Contractenbureau werkzaam 
zijn, voeren namens u de individuele 
onderhandelingen met producenten 
en omroepen tegen (voor u als aan-
geslotene) een vergoeding van 5% 
van de waarde van de overeenkomst 
die zij tot stand weten te brengen 
en 2% van eventuele nakomende 
inkomsten op het contract. kh

Wat is lira?
De Stichting Literaire Rechten Auteurs 
(lira) int en verdeelt voor schrijvers en 
vertalers bestemde kabelgelden, thuis-
kopievergoedingen, leenrechtgelden en 
reprorechtgelden.

Een beperkt deel van deze gelden 
wordt ingevolge internationale afspra-
ken of op grond van 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 acti-
viteiten onder meer op het gebied van 
literatuur, theater en in een enkel geval 
audiovisuele producties. Zij wordt daarin 
bijgestaan door een Adviescommissie 
bestaande uit vier externe deskundigen 
en twee leden van het lira-bestuur.
De Adviescommissie vergadert sinds 
het begin van het jaar 2005 eenmaal per 
twee maanden en brengt advies uit over 
de binnengekomen aanvragen aan het 
bestuur van het lira Fonds.

Wat zijn de doelstellingen van 
het lira Fonds?
In het algemeen gesproken: het sti-
muleren van het tot stand komen en 
uitdragen van Nederlands literair, lite-
rair-dramatisch en muziekdramatisch 
werk en daarop gebaseerde producties 
in de breedste zin. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar projecten die moeilijk bin-
nen de voorwaarden van de bestaande 
overheidsfondsen zijn in te passen. Het 
belangrijkste criterium voor subsidiëring 
is kwaliteit. 

Wie kunnen waarvoor subsidie 
aanvragen?
In het algemeen kunnen alleen rechts-
personen (verenigingen, stichtingen 
en soortgelijke verbanden) subsidie 
aanvragen, geen individuele personen. 
De subsidies zijn bestemd als bijdrage 
aan professionele auteursvergoedin-
gen, zoals auteurshonoraria voor lite-
raire 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 amateur-
producties. 

Subsidies worden verleend in de vorm 
van een garantiesubsidie waarop eventu-
eel 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 Stich-
ting lira Fonds en voorzien te zijn 
van een ingevuld aanvraagformulier, 
een beschrijving van het project met 
-indien aanwezig- graag een tekst of 
tekstfragment, een duidelijke begro-
ting en CV’s van de auteurs voor 
wie geld wordt gevraagd. Nadere 
informatie hierover is te vinden op 
www.lira.nl/lirafonds.

De vergaderingen van de advies-
commissie worden in de regel steeds 
op de eerste donderdag van de even 
maanden gehouden. De laatste twee 
vergaderingen in het jaar 2005 staan 
genoteerd voor donderdag 6 oktober 
en donderdag 1 december.

Nadere inlichtingen
Bureau lira Fonds, tel. 023 799 7807, 
lirafonds@cedar.nl
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Met ingang van 1 januari 2005 gelden enigszins andere regels 
voor het aanvragen bij het lira Fonds van subsidies ten 
behoeve van schrijfopdrachten bij het toneel. Die nieuwe 
regels blijken nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen. 
Daarom herhalen we ze hier in het kort.

LIRA FONDS: BELEID TONEELOPDRACHTEN

Vanaf 1 januari 2005 stelt het lira
Fonds aan de hoogte van het schrijf-
honorarium fi nanciële minimum-
voorwaarden. Als aan die fi nanciële 
minimumvoorwaarden is voldaan, 
betaalt het lira Fonds bij een posi-
tief besluit over de subsidieaanvraag 
2/2/2 3/3/  deel van het schrijfhonora-
rium, onder de voorwaarde dat de 
opdrachtgever zelf uit eigen midde-
len of anderszins 1/1/1 3/3/  deel betaalt.

Het lira Fonds maakt er geen geheim 
van dat het de bedoeling van deze 
maatregel is om de schrijfvergoe-
ding voor toneelauteurs op een wat 
hoger en redelijker niveau te bren-
gen, zonder de verhoging alleen ten 
laste van de opdrachtgever te laten 
komen.

Het lira Fonds verstrekt alleen 
schrijfsubsidies, indien de aanvrager 
aan de toneelschrijver op zijn minst 
de relevante minimumtarieven 
betaalt. Is het aan de toneelschrij-

ver geboden honorarium hoger 
dan genoemde minimumtarieven, 
dan kan het lira Fonds besluiten 
een hogere bijdrage te betalen dan 
uit het minimumtarief zou volgen, 
maar nooit meer dan 2/2/2 3/3/  deel van het 
totale honorarium.

Bij oorspronkelijke toneelstukken gaat 
het lira Fonds uit van de volgende 
minimumtarieven:

– tot en met een speelduur van 
30 minuten: A 3.405A 3.405A

– van 30 tot en met 60 minuten: 
A 5.670A 5.670A

– langer dan 60 minuten: A 7.940A 7.940A

Ten aanzien van schrijfopdrachten voor 
toneelbewerkingen en toneelverta-
lingen worden door het lira Fonds 
de zojuist aangeduide minimumta-
rieven voor toneelschrijfopdrachten 
voor oorspronkelijke stukken gehan-
teerd verminderd met 40%.

In april 2005 is door het Theater Insti-
tuut Nederland een handig losbladig 
gidsje gepubliceerd dat veel prakti-
sche informatie en nuttige adressen 
voor professionele toneelauteurs 
bevat. De bedoeling van het boekje is 
de toneelschrijver wegwijs te maken 
‘in het doolhof van fondsen, instan-
ties en initiatieven’ die voor hem of 
haar van belang kunnen zijn.

Alle mogelijke vragen, variërend van 
‘Waar kan ik toneelschrijven leren?’ 
via ‘Waar kan ik mijn stukken naartoe 
sturen om te laten lezen en spelen’ en 
‘Hoe regel ik mijn rechten?’ tot ‘Welke 
prijzen zijn er voor toneelschrijf-
kunst?’ komen aan de orde. En natuur-
lijk ook ‘Waar kan ik geld aanvragen?’

De Toneelschrijversgids is te bestellen 
via fi nancien@tin.nl tegen administra-

tie- en verzendkosten (A 3.40) of A 3.40) of A

gratis te downloaden via de website 
van het tin, www.tin.nl.  De papie-
ren uitgave is eenmalig, de gegevens 
zullen via de website steeds worden 
geactualiseerd en eventuele nieuwe 
initiatieven worden daar vermeld. 
De uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van lira
en de vvl/vsenv. nvm

TONEELSCHRIJVERSGIDS
lira als sponsor

Bij bewerkingen en vertalingen, dus 
toneelstukken naar een bestaande 
tekst, gelden op grond daarvan de 
volgende minima: 

– tot en met een speelduur van 
30 minuten: A 2.043A 2.043A

– van 30 tot en met 60 minuten 
A 3.402A 3.402A

– langer dan 60 minuten: A 4.764A 4.764A

In bijzondere gevallen kan het lira
Fonds van deze uitgangspunten 
afwijken als er naar zijn oordeel 
een goede aanleiding toe bestaat.

Nadere informatie over een 
en ander is te vinden op 
www.lira.nl/lirafonds en tele-
fonisch te verkrijgen bij Bart 
Schomaker die als opvolger 
van Sabina Stol het secretariaat 
over het Fonds voert: telefoon 
023 799 7807 of per e-mail: 
bart.schomaker@cedar.nl.
kh



planning repartities in 2005

september: Kabel televisie en radio september: Kabel televisie en radio september
2004, alsmede Thuiskopie Audio 
2004

december: Leenrechtdecember: Leenrechtdecember

jan hanlo essayprijzen

Op woensdag 21 september 2005 zal 
om 20.00 uur in de Balie te Amster-
dam de feestelijke uitreiking plaats 
vinden van de door lira sinds 2001 
gesponsorde Jan Hanlo Essayprijzen 
in samenwerking met de Stichting 
Jan Hanlo Essayprijs en de Slaa. De 
presentatie is in handen van Alle 
Lansu. De Jan Hanlo Essayprijslezing 
zal worden gehouden door Marja 
Brouwers. Hans Renders leest het 
juryrapport voor en entr’acte AKI uit 
Enschede treedt op. 

In 1999 werd de Jan Hanlo Essayprijs in 
het leven geroepen, die tweejaarlijks 
wordt uitgereikt. Met ingang van 
2001 is de Stichting lira (Literaire 
Rechten Auteurs) hoofdsponsor van 
de Stichting Jan Hanlo Essayprijs, 
die sindsdien twee prijzen beheert 
en uitreikt: de Jan Hanlo Essayprijs 
Groot (A 7.000,–) bestemd voor A 7.000,–) bestemd voor A

essaybundels en de Jan Hanlo Essay-
prijs Klein (A 1.500,–) bestemd voor A 1.500,–) bestemd voor A

(anoniem) ingezonden, nog niet 
eerder gepubliceerde essays. Tot 
nu toe werden Pieter Hoexum, Joke 
Hermsen, Tijs Goldschmidt, Geert 
Buelens en Douwe Draaisma met de 
prijs bekroond.

In 2005 bestaat de jury uit Judith Jans-
sen, Nico Laan en Maarten Asscher, 
onder voorzitterschap van Hans Ren-
ders, bestuurslid van de stichting.

Na de Jan Hanlo Essayprijslezing, die dit 
jaar wordt verzorgd door Marja Brou-
wers, leest Hans Renders de juryrap-
porten voor en maakt de winnaars 
bekend. De uitverkorenen ontvangen 
van BarBara Hanlo (voorzitter van de 
stichting) naast het prijzengeld een 
speciaal door studenten van de aki te 

Enschede ontworpen trofee en wor-
den geïnterviewd door Alle Lansu.

Voor meer info zie: www.essayprijs.nl  
Zie ook de website: www.slaa.nl 

zevende literaire 
vertaaldagen

De zevende Literaire Vertaaldagen 
zullen worden gehouden op vrijdag 
16 en zaterdag 17 december 2005 
in Utrecht. Onderwerpen van de 
symposiumdag zijn ‘interessante 
aspecten van computer- en internet-
gebruik voor vertalers’, met daaraan 
verbonden de ‘state of the art’ van 
software en programmatuur voor 
het vertalen, en ‘het verschil tussen 
het vertalen van literaire fi ctie en 
literaire non-fi ctie’. De ‘bijzondere’ 
workshops zijn dit jaar Nederlands-
Hongaars en Hongaars-Nederlands.

Wie in de bestanden van de werkgroep 
Vertalers van de (Nederlandse) Ver-
eniging van Letterkundigen en het 
Nederlands Literair Productie- en 
Vertalingenfonds is opgenomen, 
ontvangt automatisch een inschrij-
vingsformulier. Overige belangstel-
lenden kunnen zich wenden tot 
het Vertalershuis Amsterdam, Van 
Breestraat 19, 1071 ze Amsterdam, e-
mail verthuis@xs4all.nl. De inschrijf-
formulieren zullen in september 
worden rondgestuurd.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de 
eerste plaats bedoeld voor hen die 
werkzaam zijn als literair vertaler of 
van het literair vertalen hun beroep 
willen maken. rv

lira-fondsaanvragen

De adviescommissie van het lira
Fonds vergadert zes keer per jaar, en 
wel in de regel op de eerste donder-
dag van elke even maand. De laatste 
bijeenkomsten in het jaar 2005 staan 
op het programma voor 6 oktober 
en 1 december. Aanvragen dienen 
uiterlijk drie weken voor de betref-
fende vergadering ten kantore van 
lira te zijn ontvangen, in achtvoud, 
met een ingevuld aanvraagformu-
lier, een beschrijving van het project, 
een duidelijke begroting en cv’s van 
betrokken auteurs. Het zij nog maar 
eens met nadruk gezegd: omdat 
het lira Fonds veelal uitsluitend 
auteurshonoraria fi nancieel onder-
steunt, dienen deze op de begroting 
met naam en bedrag gespecifi ceerd 
voor te komen. Anders ontbreekt 
een subsidiabele post en pakt het 
besluit negatief uit. Nadere informa-
tie over een en ander is te vinden op 
www.lira.nl/lirafonds en telefonisch 
te verkrijgen bij Bart Schomaker 
die het secretariaat over het Fonds 
voert: telefoon 023-799 78 07 of per 
e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.
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mechanische 
reproductierechten

Schrijvers, bewerkers en vertalers 
worden geregeld geconfronteerd 
met publicaties van hun werk in 
een vorm waarvoor de auteur aan 
de oorspronkelijke opdrachtgever 
geen toestemming heeft gegeven. 
Met name vertalers van tekenfi lmse-
ries die hun vertalingen maken ten 
behoeve van nasynchronisaties, zien 
hun werk veelvuldig tot hun eigen 
verrassing in de winkels liggen. 

Deze inbreuken op het auteursrecht 
betreffen vaak het mechanisch 
reproductierecht: het vastleggen 
van werken op allerlei informatie-
dragers. Denk in dit verband aan de 
video- of dvd-uitgave van televisie-
series en toneel- en cabaretvoorste
llingen.Voor het maken en te koop 
aanbieden van vastleggingen als 
hier bedoeld is expliciete toestem-
ming vereist van de auteur. Aan het 
geven van die toestemming kan de 
schrijver of vertaler de voorwaarde 
van een passende vergoeding ver-
binden. lira maakt ten aanzien van 
deze toestemming voor aangeslo-
ten auteurs die hun mechanisch 

reproductierecht aan lira heb-
ben toevertrouwd, afspraken met 
gebruikers en keert geïncasseerde 
gelden vervolgens individueel aan 
de auteur uit. 

Het aandeel aan lira-repertoire op 
de video of dvd wordt berekend 
aan de hand van de totale tijdsduur 
van de video- of dvd-productie, 
dus met aftrek van bijvoorbeeld 
het muziekrepertoire waarvoor 
aan Stemra betaald dient te wor-
den. Dat percentage van de totale 
tijdsduur  wordt vermenigvuldig 
met de bruto-opbrengsten en 
daarvan wordt 7,25% genomen. 
Onder bruto-opbrengsten wordt in 
dit verband verstaan: de feitelijke 
opbrengsten zonder btw zoals 
die door de detailhandel worden 
ontvangen, ook wel aangeduid met 
ppd, dat wil zeggen: price per distri-
butor. Anders geformuleerd: lira
rekent voor het lira-repertoire op 
een video of dvd pro rata temporis 
(naar gelang de tijd) 7,25% van de 
bruto-opbrengsten zoals die door 
de distributeur/detailhandel ont-
vangen worden. Neemt het werk 
van een auteur de helft van de tijd 
in, dan wordt het percentage 7,25, 

gedeeld door 2, is 3,625% van de 
verkoopopbrengsten van de infor-
matiedrager.

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.

BERICHTEN EN ADVIEZEN VAN HET BUREAU

Allereerst willen de medewerkers van 
Stichting lira u, de lezers van het 
lira Bulletin, weer hartelijk bedan-
ken voor de vele reacties op de vorige 
rubriek ‘gezocht’. Geweldig dat u 
elke keer de moeite neemt om te rea-
geren: daardoor hebben wij inmid-
dels alweer 97 van de 200 gezochte 
auteurs en vertalers (of hun erven) 
uit de lijst van Bulletin 15 weten op te 
sporen en kunnen verblijden met een 
leenrechtvergoeding.

Wij blijven op zoek naar adressen van 
auteurs en vertalers, bewerkers en 
samenstellers (of hun erven) wier 
titels worden uitgeleend door de 
Nederlandse openbare bibliothe-
ken. Uitgeverijen helpen ons vaak 
aan hun adressen, maar wanneer 
het om personen gaat die in de 
jaren tachtig of negentig geschre-
ven of vertaald hebben, zijn de 
adresgegevens daar vaak niet meer 
te achterhalen en daarom roepen 

wij hierbij dan ook graag weer de 
hulp van u als lezer in.

Er staat vaak al een beduidend bedrag 
aan leenrechtvergoeding gereser-
veerd voor de gezochte auteurs en 
vertalers. Kent u het adres van een of 
meer van deze auteurs of vertalers 
(of hun erven), of heeft u een tip 
hierover, mailt, schrijft of belt u lira
dan a.u.b.: 
Odile.van.der.Tweel@Cedar.nl,  
telefoonnummer 023 799 7024

GEZOCHT: LEENRECHTHEBBENDE SCHRIJVERS 
EN VERTALERS (OF HUN ERVEN) 
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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

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
Hester Fidder
Jolanda Overkleeft
commercieel-administratief 
      medewerkers
Marianne Bovet
Martin van Dam
Nancy den Dekker
Mariska Kolman
Tamara Meert
Martijn van Noort
Scott Rollins
Bart Schomaker
Odile van der Tweel
informatiebeheerder
Jeroen van den Bergh

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
André Beemsterboer
Scott Rollins (bewerkt door Bart Schomaker)
Rien Verhoef

illustraties
Ram Katzir
ontwerp
Rutger Fuchs, Amsterdam

druk
Drukkerij WC den Ouden, Amsterdam
oplage
15.000 exemplaren

BESTUUR EN BUREAU VAN DE STICHTING LIRA COLOFON

De Stichting lira beheert als auteursrecht organisatie 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.
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Zegt het voort. Kent u mensen die 
weliswaar niet in onderstaande lijst 
staan, maar wier werk wel wordt 
uitgeleend door de Nederlandse 
openbare bibliotheken, dan kun-
nen zij lira mailen (lira@cedar.nl) 
schrijven of bellen, of onze site 
bezoeken (www.lira.nl) voor een 
aanmeldingsformulier. 

lira keert met terugwerkende kracht 
(vanaf 1997) uit, vaak ook nog voor 
(populaire) titels uit de jaren tach-
tig. Veel uitgeleende genres zijn 
o.a. kinderboeken, kasteel- en dok-
tersromans, misdaadromans, hob-
byboeken, kookboeken, stripboeken. 

Uw reactie en medewerking worden 
zeer op prijs gesteld.

Andreas van Aken 
Peter van Antwerpen 
Dieneke Baanstra 
Monica Badelt-Przybylla 
Wouter Baeckens 
Ben Beekman 
Lodewijk van Beeresteyn 
Ton van Beers 
Frederikke Belmans 
Ineke van den Berg 
Truus Boelhouwer-Grifhorst 
Herman Boets 
C. Bouman 
H.G. Breuker 
Cornelia Brinkman 

N. Brink-Wessels 
Hans Broekman 
A. de Brouwer 
G.R. de Bruin 
Leni de Bruin 
H. Buitenzorg 
Co Coppens 
Hans Cornelder 
Jan Crijns 
Jannie Daane 
Aad van Dijk 
W.C. Dulfer-Klaassen 
Sylvie van Eijck 
H. Eversdijk 
Rik Folkersma 
André Fransse 
F.J. Franssen 
Corrie de Gier 
Trudy Groeneveldt 
Annelies Haas-Griens 
Else Hansson 
Jan Hartsema 
Emma Havander 
Gertie van Heerde 
Marc Hekkers 
Josée Hermsen 
Arnout Jacobs 
A. Jansonius 
Marja de Jong 
Anke Jongerden 
Laurens Keff 
Kees Kersbergen 
Elisabeth van Kessel 
Eva King 

Mehmet Kiris 
Inette Klosters 
Karolien Knol 
C. Kroon-Bakker 
Hans Kuipers 
Martin Lammes 
Ton Land 
Anne Leblanc 
Geert van Leeuwen 
A.C.A. Lemmers 
Remy Jozef Lievens 
Marlou Linsen 
Marian Lugtenberg 
Maaike Luitwieler 
J.M. van der Maale 
Aless Mager 
Andreas van Melis 
L. Mendelson-Wolsak 
Marlinde Merx 
Jan van Miert 
Robert van der Molen 
Hans Karel 

van Nieuwenhuizen 
Joris van Nispen 
Ad den Otter 
Marianne Pierik-Bakker 
Rob van der Plas 
Jan Dirk van der Ploeg 
Carolien W. Polderman-

De Vries 
Tom Prins 
Liesbeth van den Reijen 
Daniël Roest 
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