
DOSSIER: LEENRECHT

Heb je een vraag of wil je graag aansluiten bij deAuteurs? 
Neem dan contact op met de auteursdienst via auteursdienst@deauteurs.be

www.deauteurs.be
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Wat is leenrecht?

Dankzij de Europese Richtlijn van 1992 is het leenrecht bij ons tot stand gekomen. Ze wil aan auteurs en uitgevers een 
billijke vergoeding toekennen wanneer hun werken worden ontleend via publieke instellingen. 

In 1994 werd het leenrecht in de Belgische auteurswet ingeschreven en koos België voor een wettelijke licentie voor de 
openbare uitlening. Auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten kunnen zich niet verzetten tegen de uitlening 
van hun werken wanneer deze geschiedt met een educatief of cultureel doel door een instelling die daartoe door de 
overheid officieel is erkend of opgericht. In dit geval wordt het verbodsrecht via de wettelijke licentie getransformeerd 
tot een vergoedingsrecht en hebben de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten recht op een vergoeding. 
Deze vergoeding kan enkel via het collectief beheer worden geïnd. 

Het principe van de vergoeding werd ingeschreven in de wet maar de bedragen en inningsmodaliteiten worden 
geregeld in een koninklijk besluit (K.B.). Er werd met het K.B. van 13 december 2012 een nieuwe vergoedingsregeling 
vastgelegd, aangezien de vorige door het Europees Hof van Justitie werd veroordeeld. Voor het bepalen van het bedrag 
van de leenrechtvergoeding wordt rekening gehouden met twee criteria: het volume van de collectie van de 
uitleeninstelling en het aantal uitleningen per instelling.

2004-2010 : onwettig!

De Belgische Staat werd destijds gedagvaard wegens niet-omzetting van de Europese Richtlijn in verband met de 
leenvergoeding. De auteurs eisten een schadevergoeding voor het uitblijven van een wettelijke regeling sinds 1994 
en eisten dat er werk zou worden gemaakt van deze vergoeding. Deze acties moesten de wetgever aanzetten om snel 
werk te maken van de vergoedingsregeling voor de openbare uitlening.

Op 16 oktober 2003 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak van de Europese Commissie tegen 
het Koninkrijk België. De Belgische staat werd veroordeeld wegens de niet-nakoming van de verplichtingen 
betreffende het uitleenrecht. De Europese Commissie gaf de Belgische regering zes maanden de tijd om het leenrecht 
te regelen en de rechthebbenden een vergoeding te waarborgen.

Op 14 mei 2004 verscheen dan eindelijk het K.B. van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare 
uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten 
van eerste vastleggingen van films. Maar heiligmakend was dit K.B. allerminst. Er kwam fel protest tegen en er werden 
op verschillende niveaus rechtszaken ingeleid , die o.a. leidden tot een prejudiciële vraag door de Raad van State aan 
het Hof van Justitie van de EU. Het Hof verklaarde in het VEWA-arrest dat het K.B. onvoldoende rekening hield met de 
omvang van het door de auteurs geleden nadeel, en evenmin met het beginsel dat de auteurs een vergoeding moeten 
ontvangen die gelijkstaat met een passend inkomen.

 

     Zie artikelen XI.192 en XI.218 Wetboek Economisch Recht (WER).
     Zie artikel XI.243 § 1 WER. 
     HJEU 16 oktober 2003, AM 2003, 351 met noot F. BRISON.
     Voor een grondiger toelichting zie D. VOORHOOF, K. VAN DER PERRE en E. LIEVENS, Handboek Auteursrecht 2014-2015, Gent, Academia Press,  
     2014, 231-234. Het protest betrof vooral de te lage bedragen van de vergoeding voor de openbare uitlening. Ook juridisch konden een reeks  
     argumenten worden aangevoerd waarom het K.B. van 2004 niet in voldoende mate tegemoet kwam aan de verplichtingen van de EG-richtlijn 92/100.
     HJEU 30 juni 2011, C-271/10, VEWA t. Belgische Staat, curia.europa.eu. 
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K.B. Leenrecht 2012

Het K.B. van 25 april 2004 werd hierop ingetrokken en vervangen door een nieuwe vergoedingsregeling die wel in 
overeenstemming was met de Europeesrechtelijke verplichtingen inzake de auteursrechtelijke bescherming van het 
uitleenrecht. 

Het K.B. van 13 december 2012  bevat twee criteria voor de berekening van de vergoeding voor openbare uitlening in 
de zin van de AW:
–  de omvang van de bibliotheekcollectie van beschermde werken en
–  het aantal ontleningen door de openbare bibliotheken.

Het K.B. biedt de mogelijkheid dat het bedrag van de vergoeding voor openbare uitlening door de uitleeninstellingen 
geheel of gedeeltelijk kan worden verhaald op de leners. Het bepaalt echter ook dat de verschuldigde sommen die 
de bibliotheekinstellingen geacht worden te betalen aan de beheersvennootschappen kunnen worden betaald door 
de publieke overheden of door de verenigingen van de uitleeninstellingen, ofwel voor het totale bedrag voor wat de 
collecties en het aantal uitleningen betreft, ofwel voor wat het aantal uitleningen betreft.

Er is geen vergoeding voor openbare uitlening verschuldigd en zijn dus vrijgesteld, de uitlening van werken en prestaties 
door:

1.  de onderwijsinstellingen die door de publieke overheden daartoe officieel zijn erkend op opgericht;

2.  de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, die door de publieke overheden daartoe officieel zijn erkend of<
               opgericht;

3.  de zorginstellingen die door de publieke overheden daartoe officieel zijn erkend of opgericht;

4.  de officieel erkende instellingen die zijn opgericht ten behoeve van blinden, slechtzienden, doven en 
              slechthorenden.

Dit K.B. trad retroactief in werking vanaf 1 januari 2004.

Het jaarlijkse bedrag van de vergoeding werd vanaf 2013 verhoogd (zowel het forfaitaire bedrag, afhankelijk van de 
grootte/collectie van de uitleeninstelling, als het bedrag per uitlening) en daarnaast werd een compensatie voor het 
verleden (2004 -2012) voorzien.

    
    BS 27 december 2012.6
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Tarieven

De tarieven voor de collecties van de openbare bibliotheken zijn de volgende:

 
Collectie Jaarlijks bedrag vanaf referentiejaar 2004 tem referentiejaar 2012

1 tem 12.500 300 EUR

12.501 tem 25.000 750 EUR

25.001 tem 50.000 1.500 EUR

50.001 tem 100.000 2.200 EUR

100.001 tem 200.000 3.000 EUR

200.001 en meer 3.600 EUR

Collectie referentiejaar 
2013

referentiejaar 
2014

referentiejaar 
2015

referentiejaar 
2016

referentiejaar 
2017

1 tem 12.500 345 EUR 390 EUR 434 EUR 479 EUR 524 EUR

12.501 tem 
25.000

862 EUR 974 EUR 1.086 EUR 1.198 EUR 1.310 EUR

25.001 tem 
50.000

1.724 EUR 1.948 EUR 2.172 EUR 2.396 EUR 2.620 EUR

50.001 tem 
100.000

2.529 EUR 2.857 EUR 3.186 EUR 3.514 EUR 3.843 EUR

100.001 tem 
200.000

3.448 EUR 3.896 EUR 4.344 EUR 4.792 EUR 5.240 EUR

200.001 en meer 4.138 EUR 4.675 EUR 5.213 EUR 5.751 EUR 6.288 EUR

Daarnaast moet een bedrag per uitlening worden betaald. De tarieven per uitlening zijn de volgende:

t.e.m. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,0168 EUR 0,0193 EUR 0,0216 EUR 0,0244 EUR 0,0269 EUR 0,0294 EUR
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Zowel de tarieven voor de collecties als de tarieven voor de uitleningen stijgen trapsgewijs vanaf het referentiejaar 
2013 tot en met referentiejaar 2017. Vanaf het referentiejaar 2018 zijn de vergoedingen geplafonneerd op het niveau 
van de tarieven voor het referentiejaar 2017.

Inning door Reprobel

Reprobel is sinds het K.B. van 7 april 2005 belast met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare 
uitlening. Het is op basis van de omvang van de bibliotheekcollectie en het aantal ontleningen dat Reprobel, op 
jaarbasis, de openbare bibliotheken in kennis stelt van het verschuldigde bedrag van de vergoeding voor openbare 
uitlening.

De geïnde bedragen worden verdeeld onder de verschillende rechthebbenden, namelijk de beheersvennootschappen 
die auteurs vertegenwoordigen en deze die uitgevers vertegenwoordigen.

Van de vergoedingen voor werken van letterkunde, databanken, foto’s of muzikale werken, wordt 70% aan auteurs 
verdeeld en 30% aan uitgevers.

Het aandeel van de billijke vergoeding bestemd voor de rechthebbenden van muziek- en audiovisuele werken 
bedraagt 1/3 voor elke categorie van rechthebbenden (auteurs, producenten en kunstenaars) . Deze vergoedingen int 
Reprobel voor rekening van Auvibel, de centrale beheersvennootschap voor thuiskopie die de audiovisuele en 
muziekrechthebbenden vertegenwoordigt.

Al deze verdeelsleutels zijn van dwingend recht, en het deel toegewezen aan auteurs en uitvoerende kunstenaars is 
wettelijk onoverdraagbaar.

De door Reprobel geïnde bedragen zullen obv. eigen verdeelregels die rekening houden met de specificiteit van de 
activiteit van hun aangesloten leden, worden uitbetaald door de beheersvennootschap waarbij de auteur is 
aangesloten. Ook die verdeelregels worden goedgekeurd door de overheid. Auteurs die lid zijn van deAuteurs zullen 
hun leenrechtvergoeding via deAuteurs ontvangen. deAuteurs heeft in 2016 haar barema aangepast aan de nieuwe 
regeling.

Via deAuteurs ontvangen leden ook leenrechtvergoedingen uit het buitenland. Voor Nederland zijn deze 
onderhandelingen nog lopende. We raden auteurs dan ook aan zich rechtstreeks bij Stichting Lira (voor schrijvers, 
vertalers, scenaristen of journalisten) of Pictoright  (voor illustratoren of stripauteurs) aan te melden (niet aansluiten!) 
tot die tijd.
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Zie artikel XI.243 WER. 
Zie artikel XI.245, § 2 WER.
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TIJDSLIJN

1992     1994     2000 

2004     2011     2012

2013 - 2017   2018

De Raad van de Europese 
Gemeenschappen neemt de 
Richtlijn 92/100 aan die voor 
auteurs, producenten en kun-
stenaars moet voorzien in 
een billijke vergoeding in 
geval van openbaar leenrecht.

→ Het K.B. van 25 april 2004 ver-
schijnt dat de vergoedingsrecht-
en definieert voor openbare uit-
lening van auteurs, vertolkende 
of uitvoerende kunstenaars, pro-
ducenten van fonogrammen en 
producenten van eerste vastleg-
gingen van films. De vergoeding 
wordt vastgelegd op 1 € per jaar 
voor volwassen personen en 0,5 
€ voor minderjarigen.

→ De Vereniging van Educatieve 
en Wetenschappelijke Auteurs 
(VEWA) dient bij de Raad van 
State een annulatieberoep in te-
gen dit besluit met als argument 
dat de erin vervatte vergoedings-
regeling niet tegemoet komt aan 
de billijke vergoeding die de Eu-
ropese richtlijn als compensatie 
eist voor de wettelijke licentie 
van de openbare uitlening.

Het leenrecht wordt opgenomen 
in de Belgische auteurswet onder 
de vorm van een “wettelijke li-
centie”: auteurs kunnen de ont-
lening van hun werken niet ver-
bieden, wanneer die geschiedt 
met een educatief of cultureel 
doel door instellingen die daar-
toe door de overheid officieel 
zijn erkend of opgericht.

Het Europees Hof van Justitie 
veroordeelt de Belgische staat 
op grond van het feit dat de ver-
goeding uitsluitend wordt bere-
kend op basis van het aantal in 
de openbare instellingen inges-
chreven leners en geen rekening 
houdt met het aantal aan het 
publiek ter beschikking gestelde 
werken.

De tarieven stijgen trapsgewijs. De leenrechtvergoedingen 
worden geplafonneerd op het 
niveau van de tarieven voor het 
jaar 2017.

Het K.B. van 13 december 2012 
wordt op 27 december 2012 in 
het Belgisch Staatsblad gepubli-
ceerd.  Het bevat voortaan twee 
criteria voor de berekening van 
de vergoeding voor openbare ui-
tlening: de omvang van de biblio-
theekcollectie van beschermde 
werken en het aantal ontlenin-
gen door de openbare biblio-
theken.

De auteurs en de beheersven-
nootschappen dienen een klacht 
in bij de Europese Commissie. Ze 
eisen een schadevergoeding van 
de Belgische Staat voor het uit-
blijven van een wettelijke regel-
ing sinds 1994 en eisen dat snel 
werk wordt gemaakt van deze 
vergoeding.
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WWW: Nuttige links

www.reprobel.be

Website van de overkoepelende organisatie die in België belast is met de inning en de verdeling onder auteurs en 
uitgevers van de vergoedingen uit de wettelijke licenties voor de reprografie en het openbaar leenrecht.

www.leenrecht.nl

Website van onze noorderburen waar de leenrechtvergoeding 4 euro per lener bedraagt. 
Een voorbeeld van hoe het moet.

www.lira.be

Website van onze zustervennootschap voor schrijvers, vertalers, scenaristen en journalisten in Nederland.

https://pictoright.nl/

Website van onze zustervennootschap voor illustratoren en andere beeldende kunstenaars in Nederland.

www.deauteurs.be

Om dit document terug te vinden op onze site, ga naar ‘dossiers’.




