Bijlage
Toelichting op de status van uw rechtenverlening aan Lira voor in tekstvorm
uitgegeven werken
Lira en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) zijn een Samenwerkingsovereenkomst
inzake digitale rechten aangegaan waarin zij hebben afgesproken dat Lira de aan haar
overgedragen of verleende rechten voor in tekstvorm uitgegeven werken zal aanwenden
voor exploitaties die zich lenen voor collectieve rechtenuitoefening en daarover met de NUV
afstemming zal plegen.
Onder ‘collectieve rechtenverlening’ wordt verstaan: een in overleg met het NUV of met de
betrokken groep uitgevers of met de betrokken individuele uitgever(s) tot stand gekomen
rechtenverlening met betrekking tot uitgegeven werken tussen een gebruiker of een groep
gebruikers en Lira namens in beginsel alle of een groot deel van de betrokken of
aangesloten auteurs.
In dit verband is tussen LIRA en NUV overeengekomen dat de verlening van de volmacht als
bedoeld in artikel II en de overdracht als bedoeld in artikel III van het Lira
Aansluitingscontract geschieden onder de opschortende voorwaarde dat Lira in
overeenstemming met de artikelen 2 en 3 van de Samenwerkingsovereenkomst besluit om
voor de betreffende exploitatie over te gaan tot collectieve rechtenverlening.

Op dit moment is voor de volgende exploitaties reeds besloten om tot collectieve
rechtenverlening over te gaan:
• (digitaliserings-)projecten in de culturele erfgoedsfeer, zoals het project Databank
Digitale Dagbladen, een overeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek om vóór 1996
verschenen dagbladen te digitaliseren en beschikbaar te stellen(IIb, IIIa);
• de collectieve schadevergoedingsclaim , zoals recent ten overstaan van het Google
Book Settlement aan de orde is geweest (IIb, IIIa);
• de Literomregeling, een collectieve regeling uitgevoerd door Lira en PRO voor de
digitalisering en beschikbaarstelling van een grote verzameling recensies en artikelen
over Nederlandstalige literatuur (IIb, IIIa).
• digitaliseringprojecten van archieven van dagblad- en tijdschriftuitgevers waarbij o.a.
een beroep wordt gedaan op Lira voor de vertegenwoordiging en verdeling van
auteursrechtelijke vergoedingen van de auteurs (IIb, IIIa).
Voor de hiervoor genoemde exploitaties is de opschortende voorwaarde voor overdracht cq.
verlening van niet-exclusieve last en volmacht derhalve vervuld.
In de nabije toekomst kan eveneens worden gedacht aan:
• mogelijke collectieve regelingen voor tijdelijke terbeschikkingstelling van
gedigitaliseerde werken door bibliotheken (analoog aan de leenrechtregeling);
• eventuele collectieve regelingen voor het openbaar maken van werken van auteurs
door exploitanten alsmede voor aanverwante rechten, anders dan de huidige
regelingen met kabelexploitanten;
Het voorgaande heeft geen betrekking op de exploitaties als vermeld onder I van het
Aansluitingscontract als hierna opgesomd. De rechten met betrekking tot deze exploitaties
worden onvoorwaardelijk aan Lira overgedragen en worden derhalve in alle gevallen met
uitsluiting van de auteur door Lira uitgeoefend:
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gelijktijdige doorgifte van radio en tv-programma’s via de kabel,
satelliet, dvb-t, (mobiele) telefoon, etc.
radio en tv in cafés, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, vliegtuigen, etc.
videovertoning in cafés, hotels, ziekenhuizen, gevangenissen, vliegtuigen, etc.
on demand terbeschikkingstelling van audio(-visuele) werken (bijvoorbeeld uitzending
gemist, aanbieden van downloads, film on demand)
openbaarmaking van audio(-visuele) werken via internet of andere elektronische
netwerken
Themakanalen
Leenrecht
Thuiskopie
Reprorecht
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