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Een nieuwe leest voor de NVB

In het vorige nummer van Informatie Professional werd de discussie geopend
door Helen C. Kooijman en Arjan Tilstra. De redactie kon voor dit nummer al
drie reacties noteren.

Een gedifferentieerde leest

Zoals veel NVB-leden kom ik bij geen enkele
NVB-afdeling volledig aan mijn trekken. Regelmatig

moet ik gaan ‘shoppen’ of moet ik zelfs de algemene
ledenvergadering bezoeken om een voor mij essentieel
thema (veranderingsmanagement) te kunnen volgen. Voor
mensen die veel tijd hebben en houden van een actief
verenigingsleven, is dit niet erg maar voor veel NVB-leden
werkt het eerder belemmerend. Een nieuwe leest lijkt mij
dan ook nuttig.
De belangrijkste vragen hierbij zijn: hoe bereik je profes-
sionals wier beroep verandert en misschien zelfs op de
helling gaat en hoe bind je NVB-leden. Naar mijn idee
moet de NVB mensen aanspreken op een reëel eigen
belang en moet de organisatie zelf een duidelijke identi-
teit uitstralen (waar blijft het huisorgaan?). Reële en
actuele belangen zijn: ondersteuning bij het begrijpen van
en omgaan met vernetting, verbazing, verbeelding en
vergelding, en daarnaast een gevarieerd aanbod van
korte, goed op de praktijk afgestemde cursussen, work-
shops en trainingen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Zelf afkomstig uit de biomedische wereld, was ik vanaf het
begin lid van de afdeling BMI (Biomedische Informatie). Ik
ben lid gebleven omdat ik vind dat deze afdeling een juiste
mix biedt van het volgen en becommentariëren van
ontwikkelingen, individuele belangenbehartiging en vak-

inhoudelijke ondersteuning. Bij- en nascholing is hierbij
de kernactiviteit. De succesvolle werkwijze van de BMI
(hetgeen blijkt uit het grote aantal actieve werkgroepen,
commissies en druk bezochte ledenvergaderingen) logen-
straft de stelling dat de subsector waar een informatie-
professional werkt, minder identiteitsbepalend zou wor-
den.
In de nieuwe NVB-leest moet een algemeen project bij- en
nascholing passen (te ontwikkelen in samenwerking met
opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van NVB-
institutieleden) en daarnaast moet versterking van de
beroepsidentiteit plaatsvinden, geënt op relevante werk-
terreinen waar informatieprofessionals werkzaam zijn.

Tineke Erich
Groepsmanager van de Bibliotheek, Documentatie en
Archief, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Een maatje groter, mevrouw,
meneer?

Door de bomen het bos niet meer willen zien, doordat de
kruimels zijn opgegeten is het spoor bijster geraakt en de
appel is te ver van de boom gevallen. Herkenbaar? Waarom
komt een vakvereniging nu pas met een dergelijke over-
peinzing? ‘0peens’ blijkt dat de NVB toch niet datgene
doet wat verwacht mag worden; namelijk verenigen. Er
zijn vele soorten beroepen, functies en afdelingen ont-
staan. Dan blijkt dat de formele scheidingen tussen de
diverse afdelingen van de NVB niet meer zo nuttig zijn.
Leden vragen zich af waarom ze nu eigenlijk lid zijn en
ondertussen overweldigen de media ons met nieuwe
ontwikkelingen die op het eerste gezicht bijzonder be-
angstigend zijn voor velen; het vakgebied is in gevaar!
Echter: gevaren zijn er niet, wel uitdagingen. Als een van
de weinige vakgebieden heeft de documentalist (onder
deze noemer zet ik het ‘gemiddelde’ lid maar even) in een
riante positie geleefd. Tientallen jaren gebeurde er wei-
nig. Hij kon rustig voortdommelen in zijn bibliotheek. En
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‘opeens’ waren er digitale media in de bibliotheek en
bedrijven gingen concurreren met behulp van kennis in
plaats van producteigenschappen. De documentalist werd
ruw wakker geschud. Helaas niet door de komst van deze
zaken, maar door het hogere management en/of de klant,
die deze ontwikkelingen wél hebben gevolgd en nu eisen
gaan stellen. En niet elke documentalist werd goed ge-
mutst wakker... Jammer, maar helaas. We zien dat deze
mensen worden gepasseerd door nieuw opgezette busi-
ness intelligence-afdelingen, informatiespecialisten,
information brokers en personen die niet uit het vakge-
bied komen, zoals bedrijfseconomen. Deze
documentalisten hebben een probleem. De NVB heeft
hier natuurlijk mee te maken. Niet voor niets is er in 1993
al een Corporate Intelligence Society opgericht, schieten
business intelligence-afdelingen buiten de documentatie-
afdeling om uit de grond en vragen de ‘nieuwe informatie-
specialisten’ zich af wat ze bij de NVB moeten, áls ze de
NVB al kennen. Hoeveel IDM-studenten weten bijvoor-
beeld wat de NVB is? Ik schat dat dit aantal lager dan vijf
procent ligt.
Daarom: wees niet bang voor veranderingen, kijk op een
continue basis met een open vizier naar de omgeving en
volg die nieuwe ontwikkelingen. De NVB heeft behoefte
aan een ruimere maat, waarin nieuwe beroepen passen.
En we zullen ervaren dat zo’n ruime jas toch wel erg
prettig zit!

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Erwin la Roi, Directeur Alroy & Liddell; Secretaris NVB-LI;
Bestuurslid Corporate Intelligence Society

De organisatie van de
beroepsgroep

Het artikel van Kooiman en Tilstra stelt nogal wat vragen
die te maken hebben met veranderingen. Maar wat is nu
eigenlijk de inhoud van ons beroep?
Wat waren we? We waren - en ik leg nu een accent op een
van de peilers van ons beroep - de bouwers en onder-
houders van de (fysieke) informatiecollectie en we hielpen
de gebruiker bij het vinden van een weg door die collectie.
Daartoe rubriceerden we de informatie en ontsloten die in

kaartcatalogi.
De essentie van de verandering is dat we steeds minder de
bouwers en onderhouders zijn van fysieke informatie-
collecties. Het is niet meer (of minder) nodig en doelmatig
om (fysieke) informatiecollecties aan te leggen om snel
toegang te krijgen tot de benodigde informatie. Er zijn
andere gemakkelijkere en goedkopere wegen om het-
zelfde doel te bereiken. Die wegen lopen via het Internet
en andere netwerkvoorzieningen die tussen en in bedrij-
ven en organisaties worden neergelegd (vernetting). Zo
hier en daar liggen die elektronische snelwegen al tot aan
de voordeur thuis. Wat dus begon als ‘simpele’ automa-
tisering van een secundaire voorziening in de bibliotheek
bleek het paard van Troje te zijn, en leidde tot de sanering
van de traditionele bibliotheekvoorziening.
Waar gaan we naartoe? Allereerst: ons vak schuift tegen
het IT-vak aan. De bladen van de NVB-professional behan-
delen steeds vaker IT-onderwerpen en in IT-bladen komen
we nu met grote regelmaat kreten tegen als ‘corporate
knowledge’ en kennismanagement. Eigenlijk is dat óns
vak en daar moeten we dus wat mee. Dat kan een
vervanging opleveren van de peiler die nu onder ons vak
wordt weggehaald. Daar ligt dus een eerste aanknopings-
punt voor verandering.
Er zijn echter ook andere peilers en die blijven staan zoals
die welke te maken hebben met onze kennis van de
informatiebehoeften van onze klanten. In dat vlak moe-
ten we wel veranderen. We kunnen niet meer vanuit het
aanbod uit onze documentcollectie redeneren. We moe-
ten ons actiever gaan verdiepen in de organisaties en
mensen voor wie we werken. Kennis over onze klanten
(en niet over bibliotheken en catalogi) moet het uitgangs-
punt worden. Wat hebben ze nodig en wat zullen ze
nodig hebben en waarom en wanneer? Daar ligt het
tweede aanknopingspunt voor verandering en er zijn er
meer (bijvoorbeeld kennis als productiefactor en ‘han-
delswaar’, de moderne uitgever).
Tot slot: we moeten ons ontwikkelen tot de informatie-
voorzieningsadviseur in de informatiemaatschappij. Dat is
mij dunkt een uitdaging. Immers: in de informatie-
maatschappij is elke professional een informatieprofes-
sional, per definitie. De wereld ligt aan onze voeten, of...?

Ab Helderman
Pheidis Consultants
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Auteursrecht voor de digitale bibliotheek

Standpunt en agenda

Waarom een standpunt-
bepaling?

Digitale netwerken, digitaal publiceren en digitale informatie-
dienstverlening zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De
bibliotheken maken deel uit van deze ontwikkelingen. Parallel
aan die digitalisering van de informatiedienstverlening is een
tendens waar te nemen van uitdijende auteursrechtelijke aan-
spraken. Deze tendens raakt de directe belangen en verant-
woordelijkheden van bibliotheken en hun gebruikers, de in-
formatieconsumenten. In deze standpuntbepaling zetten de
bibliotheken hun maatschappelijke positie uiteen, en zij geven
vanuit die positie hun zienswijze op de ontwikkeling van het
(auteurs)recht.

De bibliotheken en hun maatschappelijke taken
Deze standpuntbepaling is een gezamenlijke visie van de
wetenschappelijke en de openbare bibliotheken. De speciale
maatschappelijke taak die de bibliotheken vervullen is het
stimuleren van het vrij verkeer van informatie door het bieden
van een laagdrempelige toegang tot openbare, dat wil zeggen
gepubliceerde informatie, en het bieden van een breed infor-
matieaanbod dat is samengesteld op grond van onafhankelijke
criteria. De vervulling van deze taak levert een essentiële
bijdrage aan het vrije verkeer van informatie. Vrij verkeer van
informatie op zijn beurt is een vereiste om de checks and balances
mogelijk te maken die nodig zijn voor een democratische
samenleving, en is een vereiste voor de culturele ontwikkeling
van de burger.
De bibliotheken zorgen daarbij voor:
- gelijke mogelijkheden voor allen voor toegang tot informa-

tie;
- breed en onafhankelijk samengesteld informatieaanbod,

niet beïnvloed door bedrijfseconomische motieven;
- verhoging van de toegankelijkheid van (ook commercieel
niet-exploiteerbare) openbare informatie door ontsluitingsac-
tiviteiten.
De bibliotheken verzorgen deze taken op een not for profit-basis.
Eventuele profit-activiteiten van bibliotheken vallen uiteraard
buiten de bedoelde speciale maatschappelijke taak.
De bibliotheken bepleiten daarbij voor zichzelf, althans voor
hun speciale maatschappelijke taken, niet een plaats buiten de
wet, maar juist daarbinnen. De functie van het auteursrecht
wordt door de bibliotheken niet betwist. De bibliotheken zijn
wel van mening dat zij in de uitvoering van hun speciale
maatschappelijke taken in een digitale maatschappij niet ge-
dwarsboomd mogen worden door buiten hun oevers tredend
auteursrecht. In de huidige constellatie hebben bibliotheken
op een aantal punten een bijzondere positie. De redenen voor
die bijzondere positie zijn na de komst van de digitale media
nog onverkort geldig gebleken. De bibliotheken pleiten er
daarom voor dat zij niet meer dan voorheen gehinderd zullen
worden doordat auteurswetgeving onnodig of onredelijk veel

bescherming biedt aan de rechthebbenden. Ook in een digi-
tale omgeving moeten de bibliotheken, vanwege hun speciale
maatschappelijke taak, aanspraak kunnen maken op bijzon-
dere regelingen. Voor commerciële activiteiten gelden deze
aanspraken uiteraard niet.

Uitgangspunten
Een balans tussen rechten en een vrije informatie-
stroom
Het auteursrecht is niet ontworpen om de toegang tot infor-
matie te verhinderen, maar is een stimulans voor de produc-
tieschakel in de informatieketen. Daarbij dient een balans te
bestaan tussen de rechten van schrijvers, uitgevers en andere
rechthebbenden enerzijds, en de maatschappelijke vereiste
van een vrije informatiestroom anderzijds. Het auteursrecht is
derhalve een economisch-maatschappelijk instrument, dat
proportioneel moet worden toegepast. Aan auteursrechtelijke
bescherming zijn dus grenzen, namelijk daar waar die zijn
functie verliest, waar zij verder strekt dan nodig en redelijk is,
waar zij de informatiestroom disproportioneel belemmert. Dit
laat onverlet dat auteurs voldoende moeten worden gehono-
reerd voor hun inspanningen.
De digitalisering van de informatieketen mag deze balans niet
verstoren. De voordelen van nieuwe technologie behoren
evenzeer ten goede te komen aan informatieconsumenten als
aan auteursrechthebbenden.

Geen piraterij
De armslag die bibliotheken verlangen voor de uitoefening
van hun speciale maatschappelijke taken mag de normale
exploitatie door rechthebbenden niet hinderen, althans niet
onnodig of buitenproportioneel. De bibliotheken zullen daar-
om gebruikers ook wijzen op hun verplichtingen, en meewer-
ken aan het voorkomen van piraterij.

Toegang voor allen
Informatie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving.
Daarmee neemt het belang dat burgers hebben bij toegang tot
informatie eveneens toe. Niet iedereen beschikt echter van-
zelfsprekend over dezelfde kansen om informatie te raadple-
gen. Voor een democratische samenleving is het van belang
dat er geen kloof ontstaat tussen de information haves en de
information have nots. Dit inzicht is niet nieuw.
Vanouds vervullen bibliotheken een intermediaire rol tussen
aanbieders en vragers van informatie. De kernfunctie van
openbare bibliotheken is informatie te verwerven en deze voor
iedereen vrij toegankelijk te maken. Zij richten zich met haar
dienstverlening op de totale Nederlandse bevolking.
De wetenschap bouwt voort op de resultaten die veelal zijn
neergelegd in wetenschappelijke publicaties. Voor een effi-
ciënte en onafhankelijke wetenschapsbeoefening is daarom
een goede toegang tot informatie van groot belang.
Deze vanouds erkende functies van de bibliotheken worden
mogelijk gemaakt door beperkingen op de rechten van au-
teurs. Deze beperkingen moeten gehandhaafd blijven in de
digitale omgeving, om te voorkomen dat het publiek geheel
afhankelijk wordt van commerciële informatieaanbieders.

Zie ook het nieuwsbericht op pagina 3: Bibliotheken

presenteren auteursrechtstandpunt.
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Welke informatie
Openbare bibliotheken rekenen alle eenmaal op de markt
verschenen, in traditionele zin ‘openbaar gemaakte’ informa-
tie tot hun taakveld. Zij werken daarbij volgens principes van
pluriformiteit (geen opinies en stromingen uitsluiten), actuali-
teit en representativiteit voor wat is verschenen.
Wetenschappelijke bibliotheken rekenen alle informatie tot
hun taakveld die relevant is voor wetenschappelijke studie.
Een onafhankelijke, representatieve selectie is voorwaarde
voor een collectie met een wetenschappelijke standaard. Daar-
naast zijn de principes van actualiteit en continuïteit van
cruciaal belang. Compleetheid kan voor de wetenschapper
nodig zijn, maar omdat dat voor vrijwel geen enkel vakgebied
haalbaar is, is secundaire (verwijzende) informatie een belang-
rijke wetenschappelijke bron. Wetenschappelijke informatie
kan bestaan uit materiaal dat is gepubliceerd door uitgevers,
door bedrijven en instellingen (‘grijze literatuur’), of zelfs uit
ongepubliceerd materiaal. De informatie die wetenschappelij-
ke bibliotheken verzamelen bestaat voor een groot gedeelte uit
werk dat door de wetenschappelijke gemeenschap zelf is
geproduceerd.
De informatie die in bibliotheken te vinden is, is meestal
auteursrechtelijk beschermd. Er is daarnaast een hoeveelheid
niet-(auteursrechtelijk) beschermde informatie. Te denken
valt aan wetten en andere overheidspublicaties, en werken
waarvan het auteursrecht door tijdsverloop is vervallen.

Welke kernactiviteiten

Selecteren
Bibliotheken selecteren en verwerven gedrukte en audiovisu-
ele materialen (collecties), en toegang tot digitale informatie-
bestanden (connecties).

Toegankelijk maken
Het materiaal wordt voor de gebruiker ontsloten (toegankelijk
gemaakt) door het te beschrijven en te ordenen. Bibliotheken
leggen catalogi aan van hun collecties, en voorzien de beschrij-
vingen van onderwerpsaanduidingen. Zij maken informatie
toegankelijk via indexen en nieuwe zoektechnieken (bijvoor-
beeld op het Internet) en produceren ‘secundaire’ (beschrij-
vende) informatie die meer beslaat dan alleen de eigen collec-
tie (bibliografische databases). Het toegankelijk maken van
informatie kan zich ook uitstrekken tot het verrijken van
primaire informatie, dat wil zeggen het toevoegen van secun-
daire informatie aan primaire informatie.

Beschikbaar stellen
De bibliotheken stellen hun collecties en connecties ter be-
schikking van hun gebruikers, in het geval van de openbare
bibliotheken een ‘open gebruikersgroep’ (de Nederlandse be-
volking), in het geval van de wetenschappelijke bibliotheken in
beginsel een ‘gesloten gebruikersgroep’ (staf en studenten van
de eigen instelling). Onder beschikbaar stellen wordt verstaan:
- inlichtingen verschaffen over de eigen collecties en connec-

ties;
- ter raadpleging beschikbaar houden van de collecties en

connecties;
Bibliotheekgebruikers kunnen onbeperkt grasduinen door
het papieren informatieaanbod van de bibliotheek. Zij
kunnen van (delen van) boeken en tijdschriften kennis
nemen. Datzelfde browsen is ook mogelijk in digitale
bestanden.

- te leen aanbieden van materialen uit de collecties;
Werken die niet geschikt zijn voor raadpleging ter plekke
in de bibliotheek kan de gebruiker voor een beperkte tijd
lenen.

- toegang tot connecties bieden op de werkplek / thuis.
Een faciliteit die op dit moment nog met name de
wetenschappelijke bibliotheken aanbieden is het bieden
van toegang tot informatiebestanden vanaf de werkplek
of vanaf huis.

Bij uitleen en bij toegang tot informatiebestanden die niet in
het publiek domein vallen vindt altijd een toegangscontrole
voor geautoriseerde gebruikers plaats. Het feit dat een open-
bare bibliotheek zich richt tot een ‘open gebruikersgroep’
impliceert dus niet dat alle vormen van beschikbaarstelling
ongecontroleerd zijn.

Overnemen
De fotokopieerfaciliteit voor korte delen die de bibliotheken
hierbij aanbieden, completeert de raadpleeg- en leenfuncties.
Gebruikers kunnen niet-substantiële delen van databanken
afdrukken of downloaden voor hergebruik. De mate waarin
afdrukken en downloaden zijn toegestaan wordt in de praktijk
veelal bepaald door licentiebepalingen.

Verwijzen
De collecties en connecties van verschillende bibliotheken
vullen elkaar aan. Via een systeem van interbibliothecair
leenverkeer en documentleverantie heeft de bibliotheekge-
bruiker - in theorie - indirect toegang tot alle informatie die is
opgeslagen in samenwerkende bibliotheken. Deze functie is
met name van belang voor zeldzaam en minder recent mate-
riaal.

Agenda

De bibliotheken zien bij het uitvoeren van hun kernactivitei-
ten in de digitale toekomst een aantal knelpunten.

Openbaarheid voor allen
De verspreiding van gedrukte publicaties vindt veelal plaats
via openbare kanalen: uitgeverij en boekhandel. De toegang
tot digitale, met name on line media wordt vaak geregeld met
licenties, bilaterale overeenkomsten tussen afnemer en uitge-
ver of producent. Deze laatste kan de voorwaarden voor
toegang naar believen per afnemer aanpassen. Dit brengt het
gevaar mee dat er een schemergebied ontstaat tussen gepubli-
ceerd en niet gepubliceerd, tussen openbaar gemaakt en niet
openbaar gemaakt. De bibliotheken pleiten voor een recht op
toegang tegen redelijke voorwaarden tot informatie die een-
maal is openbaar gemaakt.

Openbaarheid voor altijd
Uitgevers van on line digitale media hebben ook, anders dan
bij gedrukte en off line publicaties, de mogelijkheid de toegang
tot hun publicaties blijvend te controleren. Dat kan erin
resulteren dat on line publicaties slechts voor een beperkte tijd
openbaar zijn. De bibliotheken pleiten ervoor dat de toegang
tot informatie die eenmaal is openbaar gemaakt ook op lange
termijn tegen redelijke voorwaarden gegarandeerd blijft.

Recht op lezen
In een papieren bibliotheek zijn het grasduinen door boeken
en tijdschriften en het lezen ervan geen auteursrechtelijk
relevante handelingen. Bibliotheken stellen zich op het stand-
punt dat deze elementaire mogelijkheden behouden moeten
blijven in de digitale bibliotheek. De bibliotheek van de
toekomst is een bibliotheek aan huis. De bibliotheekgebruiker
moet daarom op afstand kunnen grasduinen en lezen.
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Documentlevering
Voor het gebruik in de privé-sfeer of voor studiedoeleinden
mogen bibliotheken fotokopieën van tijdschriftartikelen en
delen van boeken leveren. De digitale bibliotheek moet de
mogelijkheid hebben op verzoek van de bibliotheekgebruiker
digitale kopieën te leveren, zowel van digitale publicaties als
van papieren publicaties, uiteraard zonder de normale exploi-
tatie door rechthebbenden onnodig te hinderen.

Digitale opslag
Bibliotheken moeten, ten behoeve van een normale efficiënte
bedrijfsvoering, digitaal materiaal tijdelijk digitaal kunnen
opslaan. Permanente digitale opslag moet mogelijk zijn voor
materiaal dat niet in digitale vorm van de uitgever te betrekken
is.

Uitleen blijft mogelijk
Gelijk momenteel de uitleen mogelijk is van audiovisuele
werken op bijvoorbeeld cd, zo zal in de toekomst ook de uitleen
mogelijk moeten zijn van multimediapublicaties op digitale
dragers.

Ontsluiting blijft mogelijk
Bij een toenemende hoeveelheid informatie is bewegwijzering
belangrijk. Het is daarom van belang dat bibliotheken daartoe
in staat gesteld worden. Niet alleen auteurs- en titelgegevens
moeten vrij bruikbaar zijn, maar bibliotheken moeten ook
andere verwijzende informatie kunnen gebruiken om orde-
ning aan te brengen in het grote informatieaanbod. Daarbij
moeten zij gebruik kunnen maken van moderne ontsluitings-
elementen en -technieken die het zuivere doel hebben te
ontsluiten, en de exploitatie van het werk dus niet schaden.

Veredeling blijft mogelijk
Het toevoegen van ontsluitende informatie aan primaire in-
formatie zou niet onder het verbodsrecht van de auteur
moeten vallen. Uiteraard moet voor dat gebruik van de
primaire informatie een vergoeding worden afgedragen.

Overheidsinformatie blijft vrij
Overheidsinformatie dient vrij te blijven van auteursrecht.
Evenmin mag daarop een feitelijk monopolie bestaan doordat
commerciële aanbieders een exclusieve licentie krijgen. Vere-
deling van overheidsinformatie moet mogelijk zijn voor wie
dat wenst, maar de digitale brondocumenten moeten vrij
beschikbaar zijn voor elke burger.

Publiek domein blijft gratis
In de praktijk blijken auteursrechthebbenden ook gebruik te
maken van de mogelijkheid om expliciet afstand te doen van
hun auteursrecht. Werk dat op die manier, of door tijdsver-
loop in het publieke domein is terecht gekomen, dient gratis
beschikbaar te blijven. De bibliotheken zijn daarom fel gekant
tegen generieke heffingen op informatie of informatiegebruik.
Ook onbedoelde of onterechte effecten van technische bevei-
ligingsmaatregelen vormen een gevaar voor het publiek do-
mein.

Conservering
De conservering van papieren informatie (microverfilming)
wordt wettelijk mogelijk gemaakt. Over de conservering van
digitale publicaties is nog weinig bekend, maar wel dat dit geen
sinecure zal zijn. Materiaal op magnetische of optische dragers
vervalt in fysieke zin. Formaten en platforms verouderen in
technische zin. Conversie naar andere formaten, platforms en

fysieke dragers moet mogelijk zijn, als het doel daarvan is
informatie te conserveren. Mogelijk zal daarbij zelfs aantas-
ting van persoonlijkheidsrechten niet voorkomen kunnen
worden, bijvoorbeeld door wijzigingen aan de uiterlijke ver-
schijningsvorm van publicaties.

Geen wurglicenties
De toegang tot digitale informatie wordt veelal geregeld in
overeenkomsten tussen uitgever en bibliotheek. Wettelijke
regelingen die bibliotheken voor zichzelf bepleiten zou zonder
waarde zijn als die door licentiebepalingen konden worden
gepasseerd. Het zou daarom niet toegestaan mogen zijn dat
licenties inbreuk maken op beperkingen die ten behoeve van
bibliotheken aan het auteursrecht gesteld worden.

Bibliotheek niet aansprakelijk
Bibliotheken zullen, voorzover dat in redelijkheid kan worden
verlangd, maatregelen nemen om inbreuken op auteursrecht
te voorkomen. Bibliotheken kunnen echter niet aansprakelijk
gesteld worden voor auteursrechtinbreuken die hun gebrui-
kers plegen.

Verantwoorde betalingsregelingen
Voor informatiegebruik dat valt binnen de vergoedingsplicht
aan rechthebbenden zal een eenvoudige betalingssystematiek
moeten worden ingericht. De afdrachten dienen proportio-
neel te zijn, en regelingen mogen niet nodeloos ingewikkeld of
administratief belastend zijn.
Administraties ten behoeve van rechthebbenden mogen geen
inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van bibliotheek-
gebruikers.

Internationale harmonisatie
Internationale harmonisatie van wetgeving is essentieel voor
de handhaving van auteursrechtelijke bescherming. Verschil-
len tussen nationale wetgevingen zullen piraterij in de hand
werken, vooral als buitenproportionele technische bescher-
ming wordt toegelaten in een beperkt aantal landen.
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Aangenomen door:
FOBIDFederatie van Organisaties op het gebied van Biblio-

theek-, Informatie- en Documentatiewezen
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KB Koninklijke Bibliotheek
NBLC Vereniging van Openbare Bibliotheken
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NVB Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, docu-
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Pica Centrum voor Bibliotheekautomatisering
UKB Samenwerkingsverband van de Universiteitsbiblio-
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De position paper werd voorbereid door de FOBID Juridische Com-
missie. Als u erop wilt reageren in Informatie Professional, neem dan
contact op met Chris Groeneveld, Koninklijke Bibliotheek, postbus 90407,
2509 LK Den Haag, tel. 070-3 14 02 62 (direct), 070-3 14 05 06
(secr.), fax 070-3 14 06 51, e-mail chris.groeneveld@konbib.nl.
Zie voor de elektronische versie www.surfbureau.nl/fobidjc.htm.




