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Uitleenmodellen voor e-boeken

jan Braeckman, Bibnet 

Bibnet liet samen met Bibliotheek.NL een internationaal vergelijkend onderzoek uitvoeren naar 
uitleenmodellen voor e-boeken. 1 In deze bijdrage schetsen we wat de behandelde thematiek 
is en voegen we enkele beschouwingen toe bij het onderzoek in de hoop dat meer mensen 
het rapport willen lezen en participeren aan het debat over e-boeken in bibliotheken. 2 Deze 
bijdrage wordt geschreven terwijl de evaluatie van het pilootproject ‘E-boeken in de bib’ volop 
loopt, en maakt geen voorafname op de conclusies van deze evaluatie.

Bibnet en Bibliotheek.NL bestelden het rapport A Review of 
Public Library E-lending Models om na te gaan hoe openbare 
bibliotheken in andere landen e-boeken aanbieden. Wie neemt 
welk initiatief? Hoe zijn de projecten opgevat en welke akkoor-
den hebben ze met uitgevers? Vooral op dit laatste lag de klem-
toon van het onderzoek: hoe ontwikkelen uitleenmodellen zich 
op basis van de akkoorden die gesloten worden met de uitge-
vers. 

Uit het rapport blijkt alvast dat de praktijk in de onderzochte 
landen zeer verschillend is. Zo is er het project CALIFA van een 
bibliotheekconsortium in Californië dat zich specifiek richt op 
het aanbod van auteurs die uitgeven in eigen beheer, kleine uit-
gevers en onafhankelijke distributeurs. Die focus ontstond om 
niet afhankelijk te zijn van de grote spelers in de VS: de grote 
uitgeverijen die heel lang weigerden om e-boeken ter beschik-
king te stellen aan bibliotheken, en een speler zoals Overdrive 

die een groot deel van de Amerikaanse bibliotheekmarkt dekt. 
Daarnaast is er het Duitse Onleihe, ontwikkeld door EKZ, een 
private firma vergelijkbaar met het Nederlandse NBD. EKZ ont-
wikkelde een uitleenmodel waarin individuele bibliotheken per 
boek kunnen kiezen tussen diverse licenties. Heel veel uitgevers, 
ook de grote, participeren aan Onleihe. EKZ maakt een selec-
tie uit hun aanbod, waaruit dan de bibliotheken op hun beurt 
kunnen kiezen. 

Een andere belangrijke vaststelling is dat de uitleenmodel-
len en de relaties met de uitgevers sterk evolueren doorheen 
de tijd. Notoir zijn de evoluties in Denemarken en Zweden. In 
Denemarken werd het bibliotheekinitiatief eReolen na verloop 
van tijd geboycot door de grote uitgevers die een alternatief 
bibliotheekplatform bouwden. Uitgevers werden nochtans 
opmerkelijk goed vergoed door de bibliotheken. Maar omdat alle 
bibliotheekdiensten wettelijk gratis moeten zijn in Denemarken 
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“EEN GOEDE RELATIE VERONDERSTELT DAT BEIDE PARTIJEN WILLEN 
EXPERIMENTEREN, EEN OPEN DIALOOG VOEREN OVER DE RESULTATEN EN 
CIJFERS, EN REGELMATIGE BIJSTURING AANVAARDEN.”

werden ook e-boeken gratis aangeboden en was er gewoon 
geen verkoop van e-boeken. Het alternatieve platform van de 
grote uitgevers was echter niet succesvol en ondertussen is er 
een akkoord waarbij ook de grote uitgevers terug aansluiten op 
eReolen. Ook in Zweden was er een complexe evolutie. Het land 
liep voorop in het uitlenen van e-boeken door bibliotheken via 
een systeem van enkele uitgevers. Maar de komst van een con-
currerend systeem, en groeiend ongenoegen van de bibliothe-
ken met de voorwaarden die uitgevers stelden, leidde tot een 
bijzonder gespannen relatie tussen bibliotheken en uitgevers, 
inclusief wederzijdse aanvallen in de pers. Ondertussen zijn de 
plooien gladgestreken en is er een doorbraak in de relaties. Er 
zijn meer types van licenties gekomen en e-boeken worden veel 
sneller ter beschikking gesteld voor uitleen. 

In totaal bespreekt het rapport e-boekprojecten in 15 landen. 
Geen enkel project is gelijk. Dat heeft natuurlijk te maken met 
de context waarbinnen elk project tot stand komt, en de karak-
teristieken van de verschillende actoren. Per project worden 
in het rapport telkens volgende elementen besproken: (1) het 
ontstaan en de omvang van het project, (2) de commerciële, 
politieke en culturele context, (3) de karakteristieken van de 
collectie, (4) financiële en technische aspecten, en (5) waar 
mogelijk informatie over de gebruikers. Het rapport gaat daar 
per project op in en maakt op het einde enkele algemene con-
clusies. We overlopen hier enkele aspecten in vogelvlucht.

Het beleid speelt een belangrijke rol. In Europese landen zijn het 
vaak nationale overheden die e-boekprojecten mogelijk maken. 
Dat kan onder de vorm van middelen voor nationale organi-
saties die de projecten leiden, middelen voor technologische 
ontwikkelingen, of door katalysator te zijn tussen bibliotheken 
en leveranciers. Of door een combinatie hiervan. 

Waar overheidsinitiatief ontbreekt worden initiatieven geno-
men door commerciële partijen of semi-commerciële partijen 
zoals EKZ in Duitsland en Belletrina in Slovenië. Opmerkelijk is 
de bijzondere rol die opgenomen wordt door grote steden in 
Scandinavische landen om een bepaald project op te zetten of 
om te wegen op de ontwikkeling van een uitleenmodel. Ook in 
Frankrijk rust heel veel initiatief bij de bibliotheken zelf. 

Ook de karakteristieken van de boekenmarkt spelen een rol. In 
kleine taalgebieden is een van de uitdagingen om überhaupt 
e-boeken ter beschikking te hebben. Zo biedt het project in 
Tsjechië ook Engelstalige werken terwijl het publiek vraagt om 

meer boeken in het Tsjechisch. In Slovenië is er een business-
model uitgewerkt waarbij een aankoop door de bibliotheek 
ervoor zorgt dat sommige boeken gedigitaliseerd worden. De 
Franstalige wereld, Frankrijk en Québec, is bijzonder omdat 
ze systemen uitwerken waarbij de boekhandel ook betrokken 
wordt bij de uitleenprojecten.

WRIjVINg
Per project wordt ook de ‘friction strategy’ besproken. Dit is een 
concept dat past binnen het debat over de rol die de bib speelt 
binnen de boekenmarkt. Indien bibliotheken alle boeken gratis 
aan hun publiek zouden bezorgen zonder uitleenlimieten, zou 
er uiteraard geen verkoop van boeken meer zijn. Dus moeten 
bibliotheken hun collectie ter beschikking stellen op een manier 

die ‘wrijving’ veroorzaakt en de gebruiker met een aantal drem-
pels confronteert die ervoor zorgen dat er ook nog ruimte is 
voor verkoop. In de fysieke wereld bestaat de frictie uit de uit-
leentermijn, het feit dat als iemand een boek uitleent niemand 
anders het gelijktijdig kan lezen, de verplaatsing naar de bib 
enz. De digitalisering van boeken laat toe om al deze klassieke 
fricties achterwege te laten. Vandaar het gevarieerde debat over 
uitleenmodellen en de fricties die ze met zich meebrengen.

Een belangrijke conclusie van het rapport is dat de relatie met 
de uitgevers cruciaal is in de zoektocht naar modellen die meer 
aangepast zijn aan een digitale omgeving. En een goede rela-
tie veronderstelt dat beide partijen willen experimenteren, een 
open dialoog voeren over de resultaten en cijfers, en regelma-
tige bijsturing aanvaarden. 

Aan de ene kant van het spectrum staat het ‘single user model’: 
één titel aan één gebruiker gelijktijdig uitlenen. Dit model houdt 
in dat de bib een licentie koopt op een e-boek en het vervol-
gens serieel uitleent via streaming of downloaden naargelang 
van de afspraken. Dit model is een kopie van het fysieke uitleen-
proces en vergt dus ook vergelijkbare uitleensystemen. Het is 
ook een model dat makkelijk toelaat om de boeken gratis uit 
te lenen en alle kosten door de bib te laten dragen omdat die 
zelf beslist over hoeveel licenties men neemt voor welk boek. 
Aan het andere eind van het spectrum staat het ‘pay per loan’ 
model: de gebruiker heeft toegang tot alle boeken en hij of 
de bib betaalt per ontlening. Dit model houdt rekening met 
het digitale karakter van e-boeken, vermijdt de fricties uit het 
fysieke uitleenmodel door tegemoet te komen aan de behoefte 
van de gebruiker om een boek ter beschikking te hebben op 
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het ogenblik dat hij het wenst. Als de bib alle kosten op zich wil 
nemen, om zo het gebruik van de boeken gratis te maken is dit 
model problematisch aangezien het gebruik van de e-boeken en 
de kosten voor uitlenen niet te voorspellen zijn. In diverse landen 
ontwikkelen zich dan ook hybride modellen, vaak op basis van 
de leeftijd van het boek. Recente boeken worden aangeboden 
binnen het single user systeem. Naarmate titels ouder zijn wordt 
gelijktijdig gebruik mogelijk gemaakt. 3 

Enkele beschouwingen bij de twee extremen van het spectrum. 
Het single user model sluit aan bij de fricties van het fysieke 
uitleenmodel. In dit model doen we alsof het boek van drager 
verandert maar dat alle andere aspecten van het ecosysteem 
van het boek hetzelfde blijven. Dat is niet evident. Uitgevers 
experimenteren ondertussen met businessmodellen die wel aan-
gepast zijn aan de digitale mogelijkheden. Kijk maar naar Elly’s 
Choice. Of nieuwe partijen staan op en creëren een ‘all you can 
read’ model zoals Spotify dit doet voor muziek. Of men orga-
niseert een leensysteem zoals Amazon. Dus puur uit principe of 
gewoonte vasthouden aan een model voor e-boeken in de bib 
dat ‘hetzelfde maar anders’ is zou op termijn wel eens nefast 
kunnen zijn, want niet meer aangepast aan de digitale werke-
lijkheid. Het vermijdt ook de vraag naar wat nu de specifieke 
meerwaarde is van de bib.

Het pay per loan model sluit meer aan bij het gedrag dat men 
observeert bij het publiek dat online actief is: men zoekt, vindt 
en wil onmiddellijk kunnen lezen. Het sluit ook beter aan bij het 
inzicht dat het e-boek, of e-lezen zich moet positioneren in 
de bredere online vrijetijdsbesteding en dus dat e-boeken ter 
beschikking moeten staan aan het publiek op wijzen die ver-
gelijkbaar zijn met andere digitale content. Maar ook dit model 
is niet zonder problemen. Het model is moeilijk te budgette-
ren voor een bibliotheek, waardoor er dan toch weer artifici-
ele inperkingen worden georganiseerd. In sommige landen ziet 
men dan bijvoorbeeld dat op een bepaald moment de e-boe-
ken ‘op’ zijn voor de rest van het jaar of de maand, omdat het 
budgetteerbare volume uitlenen opgebruikt is. De oplossing 
in het Vlaamse project is om de kost door te schuiven naar de 
gebruiker. Maar ook dat roept vragen op want, indien dit zon-
der specifieke meerwaarde wordt toegepast, brengt het de bib 
zeer dicht bij de werking van de boekhandel: hetzelfde maar 
goedkoper. Dit is geen goede invulling van de maatschappelijke 
opdracht van de bib.

Wat zijn dan goede criteria om een uitleenmodel vorm te geven? 
Bij het debat daarover is het alvast zinvol om voldoende kriti-
sche afstand te nemen van de bestaande praktijk. Zo meten 
bibliotheken hun eigen succes af aan het aantal mensen die ze 
bedienen, of het aantal uitleningen die ze halen, want dat zijn 
cijfers waar het beleid naar luistert. Dat wordt dan vertaald in 
een vraag naar veel en recente boeken want het publiek vraagt 
daar naar. Voor de fysieke collectie heeft men doorheen de 
jaren een praktijk ontwikkeld waarbij gebalanceerd wordt tussen 

het inspelen op die vraag, maar daar niet te ver in te gaan: we 
kopen zeker ook de populaire titels, maar in niet te veel exem-
plaren om de diversiteit van de collectie te kunnen bewaren. In 
een pay per loan uitleenmodel is dat evenwicht weg want elke 
gebruiker kan op elk moment elk boek lezen. Op die manier 
verschuift in de digitale omgeving de problematiek van collec-
tievorming naar publiekswerking. De vraag is niet langer alleen 

“hoe divers is onze collectie”, maar “hoe divers is het leesgedrag 
van ons publiek”. 4

IN DE KIjKER
Wie de sociale media over het gebruik van online content volgt 
weet het al langer: de long tail bestaat niet. 5 In tegenstelling 
tot de verwachtingen is het niet zo dat de universele beschik-
baarheid van content leidt tot een diverser gebruik. Integendeel, 
online is de impact van de hype, de bestseller nog groter dan 
in de fysieke wereld. De verkoop van de ‘midlist’ boeken lijdt 
daaronder. Midlist boeken zijn typisch titels die men ontdekt bij 
het grasduinen in de boekhandel of bib. Online ‘vindt’ men die 
boeken niet. Een ervaring die hierop aansluit in het Vlaamse 
project is dat de drie boeken die Bibnet bovenaan ‘In de kijker’ 
zet op de e-boekpagina merkelijk beter uitlenen dan de andere.

Dus als de bib zichzelf als taak blijft zien om mensen te helpen 
hun grenzen te verleggen, nieuwe zaken te ontdekken, zichzelf 
te ontwikkelen, lijkt er in de digitale wereld nog een belangrijke 
rol weggelegd voor de bibliotheek. Om dit te verduidelijken is 
Denemarken een interessante case. Zoals hoger al geschetst 
was het Deense uitleensysteem dat ontwikkeld werd door de 
overheid zo succesrijk dat er geen verkoop van e-boeken meer 
was. Daarop organiseerden de grote uitgevers een eigen sys-
teem voor ontlening van e-boeken via de bibliotheken en trok-
ken ze al hun boeken terug uit het overheidssysteem. De col-
lectie van het overheidssysteem verschraalde dus ontzettend. 
Nochtans bleef het aantal uitleningen in dat systeem op het-
zelfde niveau, met een collectie die enkel bestond uit de fond-
sen van de kleinere uitgevers. Een van de mogelijke verklaringen 
die de Deense collega’s zien is dat het overheidssysteem, als 
deel van de digitale bibliotheekinfrastructuur, meer verrijkende 
informatie biedt zoals biografische informatie van auteurs en 
boekrecensies. 

Mensen gaan op zoek naar inspiratie voor hun volgende boek en 
appreciëren het advies van professionals. De fysieke bibliotheek 
is daarbij een belangrijke bron van inspiratie met haar opstelling 
van de collectie, thematafels, mondeling advies en nog meer. 
Mensen komen er naar toe en browsen doorheen de collecties. 
Het is een ingesleten praktijk, die overigens nog steeds werkt, 
ook voor de boekhandel. 6 Om die inspiratie ook online te bie-
den moeten we kunnen experimenteren met nieuwe vormen 
van online campagne voeren, lijstjes en overzichten aanbieden, 
ondersteuning bieden aan leesclubs en andere vormen van net-
werken. En we moeten kunnen inspelen op het surfgedrag van 
de nieuwe barbaren zoals Allesandro Baricco 7 ze noemt: wat 
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1 Te vinden op http://www.bibnet.be/

portaal/Bibnet/Collectie/Vlaams_e-

boekplatform/. Het onderzoek 

kwam tot stand met de steun 

van de Nederlandse Taalunie. Het 

hoofdonderzoek werd uitgevoerd 

door Dan Mount van Civic Agenda, 

met een supplement door Frank 

Huysmans, consultant en profes-

sor bibliotheekwetenschappen in 

Amsterdam. In het rapport worden 

e-boekprojecten besproken van in 

totaal 15 landen.

2 Zie http://kenniskantoor.bibliotheek.

be/group/e-boeken-in-de-bib

3 Zie bijvoorbeeld Duitsland en 

Zweden in het rapport.

4 Het onderzoek leert ons niet zoveel 

over gebruikers. De opdrachtgevers 

wisten dat dit een apart onderzoek 

waard is en bovendien is vergelijk-

baar materiaal tussen de landen niet 

voorhanden. Toch enkele sprokkels: 

gebruikers lezen recente boeken 

(Denemarken), ze zijn tevreden over 

de bibliotheekdienst als die gradu-

eel verbetert (Finland), ze gebrui-

ken de e-boekdienst van de bib 

vaak buiten de openingsuren van de 

bib (Estland, Vlaanderen).

5 Zie ook het onderzoek van Hélène 

Veragten, Het consumentengedrag 

bij de online aankoop van boeken, 

juni 2014, op http://www.boekenvak.

be/boekbe/onderzoek-en-innovatie.

6 Zie opnieuw naar het onderzoek 

van Hélène Veragten.

7 Alessandro Baricco, De Barbaren, 

De Bezige Bij, 2012.

8 Een onderzoek in het kader van 

‘Uitgeverij van de toekomst’ van 

Boek.be: Is Vlaanderen klaar voor 

het digitale boek? http://www.

boekenvak.be/sites/default/files/

Bijlage%20PB%20141201%20

Samenvatting%20SURVEY%20

PERS.pdf.

men wil weten en kennen is wat men nu (onmiddellijk) vindt op 
het web en onmiddellijk kan gebruiken. Het uitleenmodel van 
e-boeken moet dergelijke nieuwe vormen van leesbevordering 
mogelijk maken en ondersteunen.

Daarenboven komen de uitleenmodellen voor e-boeken tot 
stand op een moment dat het publiek voor e-boeken nog volop 
in ontwikkeling is. In dit verband is een onderzoek van Olivier 
Braet en Valérie Anne Bleyen interessant waarbij de boekenle-
zer in het algemeen werd bevraagd. Enkele interessante feiten, 
uit hun rapportering op de Boekenbeurs, over de karakteristie-
ken van e-lezers: 

• Er zijn regelmatige lezers en onregelmatige lezers. De regel-
matige lezers zijn eerder vrouw en ouder en als ze e-boeken 
lezen zal het vaker op een e-reader zijn. Onregelmatige lezers 
verkiezen e-lezen op tablets. Maar in verhouding zijn er bij de 
onregelmatige lezers meer mensen geïnteresseerd in e-boe-
ken dan bij de regelmatige lezers.

• Voor meer dan de helft van de lezers is de overstap naar het 
digitale boek (nog) niet gewenst. 

• Gratis, zowel legaal als illegaal, neemt een belangrijk aandeel 
in bij e-lezen.

• Wat betreft de verkoopmodellen voor e-boeken: de grootste 
groep is geïnteresseerd in een klassiek aankoopmodel (34 
procent), de daaropvolgend grootste groep wil niet betalen 
voor e-boeken (16 procent) of, op dezelfde hoogte, wil een 
boek huren of lenen (15 procent). 11 procent wil een ‘Spotify 
voor boeken’, en 10 procent wil gratis boeken met reclame in. 
12 procent weet het niet of wil iets anders.

De vraag die we hier kunnen bij stellen is: wie van deze groe-
pen bedient de bib, wie wil de bib bedienen in de toekomst?

De zoektocht naar een goed uitleenmodel voor e-boeken is een 
zoektocht naar een model dat best past in een nieuwe digitale 
omgeving, dat het best aansluit bij wat gewenst is door het 
publiek, dat betaalbaar is voor bibliotheken en aansluit op hun 
maatschappelijke opdracht, en dat interessant is voor uitgevers 
en auteurs om mee in te stappen. De voorlopige tussentijdse 
conclusie van het rapport is: experimenteren en met elkaar aan 
de slag blijven. Onze aanvullende conclusie: we moeten dit doen 
met steeds het doel voor ogen om de bib een maatschappe-
lijk relevante bijdrage te laten leveren aan het ecosysteem van 
auteur tot lezer. 

“VOOR MEER DAN DE HELFT VAN DE LEZERS IS 
DE OVERSTAP NAAR HET DIGITALE BOEK (NOG) 
NIET GEWENST.”
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