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D E EUROPESE COMMISSIE beoogt met de Auteursrecht-

richtlijn het auteursrecht binnen de Europese Unie te

harmoniseren. Daartoe bevat de Auteursrechtrichtlijn

dwingende voorschriften aan de nationale wetgevers over

enerzijds de omvang en reikwijdte van de exclusieve rech-

ten van de makers van beschermd werk en anderzijds de

vrijheden in het gebruik van beschermd werk.

Omvang en reikwijdte
Wat de omvang van de exclusieve rechten betreft, schrijft

de richtlijn voor, dat ieder aanbieden van beschermd werk

aan het publiek, in beginsel de toestemming van de recht-

hebbende vereist. Daarbij horen ook alle vormen van toe-

gankelijk maken via elektronische weg – via stand-alone

computers, besloten of open netwerken en het aanbieden

voor raadpleging op een door de gebruiker zelf gekozen

moment. 

Ook iedere vorm van reproductie brengt de richtlijn bin-

nen het domein van de rechthebbende: naast de traditione-

le kopieerwijzen ook elektronisch verveelvoudigen, zoals

inscannen van materiaal, opslag op diskette, cd-rom of har-

de schijf van een computer, enzovoort. Alleen de tijdelijke

kopie die geen zelfstandige betekenis heeft, zoals de auto-

matische kopie die wordt gemaakt in het werkgeheugen

van een computer bij het raadplegen van een bestand, valt

buiten het domein. 

De Nederlandse praktijk ging hiervan al uit en op dit

gebied biedt het wetsvoorstel weinig nieuws voor de biblio-

theekpraktijk. 

De richtlijn bevat daarnaast een limitatieve lijst van geval-

len waarin de exclusieve rechten mogen worden beperkt

ten behoeve van andere belangen. Buiten het kader dat de

richtlijn biedt, is het de lidstaten niet langer toegestaan

andere gebruiksvrijheden te introduceren of te handhaven. 

Voor het bibliotheekwezen zijn op het gebied van die

gebruiksvrijheden enkele wijzigingen te verwachten. Ener-

zijds biedt het wetsvoorstel specifiek ten behoeve van bibli-

otheken en soortgelijke instellingen bepaalde nieuwe vrij-

heden. De wetgever heeft hier dankbaar gebruik gemaakt

van de ruimte die de richtlijn daartoe biedt. Anderzijds zul-

len bibliotheken ook te maken krijgen met de inperking

van in de praktijk bestaande vrijheden, bijvoorbeeld waar

het digitaal kopiëren betreft. 

Naast de omvang van exclusieve rechten en de gebruiks-

vrijheden, schrijft de richtlijn ook de bescherming voor

van technische beveiligingen van beschermd materiaal

– zulke technische beveiligingen mogen niet worden

omzeild. Het wetsvoorstel neemt de voorgeschreven 

regeling – die onderwerp is geweest van veel discussie 

en nogal gecompliceerd is – vrij getrouw over. Deze 

regeling wordt met een zekere huivering bekeken: de

vrees bestaat dat door technische beveiliging traditionele

vrijheden, zoals het recht om een kopietje te maken voor

eigen gebruik, onmogelijk zullen worden gemaakt. 

Het wetsvoorstel komt daaraan in zekere zin tegemoet

door de wetgever de mogelijkheid te bieden bij 

algemene maatregel van bestuur regels te stellen om 

te waarborgen dat traditionele gebruiksvrijheden niet

worden belemmerd.

Judica Krikke

Auteursrecht

Winst- en verliesrekening van 
de Europese harmonisatie 

De EG Auteursrechtrichtlijn heeft al veel stof doen opwaaien lang voordat er door de wet-

gever invulling aan werd gegeven, of de praktijk er kennis mee heeft gemaakt.1 De imple-

mentatie van de richtlijn is inmiddels wel een eind op streek: op 22 juli j.l. is een wetsvoor-

stel tot aanpassing van de Auteurswet en aanverwante wetgeving aangeboden aan de

Tweede Kamer.2 Verwacht wordt dat de nieuwe wet in 2003 in werking zal kunnen treden.

Voor mr.drs. Judica Krikke een goed moment om eens te bekijken wat het wetsvoorstel in

petto heeft voor het bibliotheekwezen.

In dit artikel wordt aandacht besteed aan enkele kernactivitei-
ten van bibliotheken: uitleen, het aanbieden van materiaal voor
raadpleging ter plaatse, document delivery en preservation van
de collectie. De nadruk ligt hier op wetenschappelijke biblio-
theken, maar ook aan andersoortige (profit)bibliotheken wordt
enige aandacht besteed.
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De specifieke nieuwe gebruiksvrijheden waarin het wets-

voorstel voorziet, hebben geen betrekking op databanken

die onder het regime van de Databankenwet vallen, zoals

(al dan niet elektronisch toegankelijke) encyclopedieën,

wettenverzamelingen en woordenboeken. Dat is onhandig,

al was het alleen al omdat in de praktijk lang niet altijd

makkelijk valt uit te maken onder welk beschermingsregi-

me een werk uit de collectie valt. 

Uitleen
De uitleenregeling wordt door het wetsvoorstel niet

geraakt. Uitleen is en blijft geoorloofd, mits daarvoor de

leenvergoeding wordt betaald. Bibliotheken die zijn ver-

bonden aan instellingen van onderwijs of onderzoek en de

Koninklijke Bibliotheek blijven vrijgesteld van de leenver-

goeding. Het leenrecht blijft ook beperkt tot de uitleen van

‘fysieke exemplaren’ van beschermd werk; het elektronisch

aanbieden van materiaal wordt niet als uitleen aangemerkt

en zal in beginsel (maar zie hierna) steeds de toestemming

van de rechthebbenden vereisen.

Raadpleging ter plaatse
Het ter beschikking stellen van boeken en tijdschriften in

de leeszaal van een bibliotheek, is in de praktijk altijd vrij

geweest. Ook de wet biedt ruimte voor die uitleg. Dat geldt

niet voor het beschikbaar maken van audio- en videomate-

riaal en elektronisch opgeslagen tekst: voor het raadpleeg-

baar maken van zulk materiaal in de leeszaal is in beginsel

steeds de toestemming van de rechthebbende vereist. Dat

geldt zowel voor het aanbieden via een stand-alone compu-

ter als via een besloten of open netwerk, voor videorecor-

ders en muziekinstallaties.

De Auteursrechtrichtlijn biedt de vrijheid om het aanbie-

den van zulk materiaal binnen bepaalde grenzen toe te

staan in leeszalen van (onder meer) publiek toegankelijke

bibliotheken en onderwijsinstellingen. Van die vrijheid

wordt in het wetsvoorstel gebruik gemaakt, onder verwij-

zing naar het belang bij brede toegang tot een pluriform

informatieaanbod.3 Het wetsvoorstel introduceert een

nieuw artikel in de Auteurswet voor publiek toegankelijke

bibliotheken en musea of archieven die niet het behalen

van economisch of commercieel voordeel nastreven. Dit

artikel houdt in dat deze instellingen, tenzij andere afspra-

ken worden gemaakt, wordt toegestaan auteursrechtelijk

beschermd materiaal aan te bieden via besloten netwerken

in de leeszalen van de betreffende instelling, voor raadple-

ging van het werk ten behoeve van onderzoek of privéstu-

die door individuele leden van het publiek.4 Diezelfde vrij-

heid zal gaan gelden voor het toegankelijk maken van

opnames van uitvoeringen, fonogrammen, films en pro-

gramma’s in de leeszalen.5

Goed nieuws dus voor de bibliotheekpraktijk! Maar let wel,

de vrijheid om beschermd materiaal in de leeszaal raad-

pleegbaar te maken geldt alléén indien geen andere afspra-

ken zijn gemaakt.6 Dat betekent dat uitgevers en andere

rechthebbenden nog altijd in licentiecontracten (financiële)

voorwaarden kunnen stellen. Alleen als dat niet gebeurt,

mag de bibliotheek het materiaal vrij aanbieden in de lees-

zaal. De bepaling biedt dus zeker geen absolute vrijheid

om de volledige niet-papieren collectie toegankelijk te

maken voor raadpleging ter plaatse.

Het artikel bepaalt dat de vrijstelling alleen geldt voor

publiek toegankelijke bibliotheken. Dat doet de vraag rij-

zen of ook bibliotheken met een beperkt publiek, zoals

bibliotheken van onderzoeksinstituten, van deze vrijheid

kunnen profiteren. Naar het zich laat aanzien is dat wel de

bedoeling van de wetgever. Bij de andere specifieke vrijstel-

ling voor publiek toegankelijke bibliotheken (waarover

zodadelijk meer), overweegt de wetgever in de toelichting

dat ook bibliotheken die zijn gericht op een bijzonder

publiek, zoals schoolbibliotheken en wetenschappelijke

instellingen, van die regeling kunnen profiteren.7 Er is

geen reden om aan te nemen dat hier iets anders is

bedoeld. 

Aan de ruimten waarin het materiaal mag worden aange-

boden, lijken geen bijzondere eisen te worden gesteld: het

moet gaan om een ruimte in het gebouw waarin de biblio-

theek is gevestigd.8 In de leeszalen zal de toegang tot het

materiaal naar verwachting vrij zijn voor al het publiek van

de bedoelde leeszalen, dus ook voor zogenaamde ‘walk in

users’. Het raadpleegbaar maken van materiaal ten behoe-

ve van medewerkers, studenten en ander publiek buiten de

leeszalen, bijvoorbeeld het bieden van toegang tot het bibli-

otheeksysteem vanuit huis of elders, valt buiten bereik van

deze bepaling. Dat zal steeds de instemming van de betrok-

ken rechthebbenden blijven vereisen. 

Een andere vraag is of in de leeszaal ook andere audio- en

videoafspeelapparatuur mag worden gebruikt. De tekst van

de bepaling wijst daar niet op. Daar wordt alleen gesproken

over het aanbieden via ‘besloten netwerken’. Maar wat

maakt het uit? Niet zo veel, zou je zeggen en niet al het

materiaal dat volgens deze bepaling mag worden aangebo-

den, zal op de computer kunnen worden afgespeeld. Dus

voorlopig de woorden ‘besloten netwerk’ maar niet al te let-

terlijk nemen.9 Waarschijnlijk loopt het wel los, totdat

natuurlijk de ene na de andere leeszaal wordt voorzien van



33Informatie Professional 2002 [6] 12    

grootschaliger de dienst, des te klemmender die vraag.

De bestaande vrijheid om kopieën te maken zal enkele wij-

zigingen ondergaan. Het maken van een kopie ten behoeve

van eigen gebruik van bibliotheekbezoekers blijft geoor-

loofd, met dien verstande dat er geen commercieel oog-

merk mag zijn bij de afnemer van de kopie. De wetgever

behoudt zich het recht voor bij algemene maatregel van

bestuur te bepalen dat een redelijke tegemoetkoming is

verschuldigd, maar de verwachting is dat voor analoge

(niet-digitale) kopieën voor eigen gebruik geen heffing zal

worden ingevoerd.11 Dit is in lijn met het wetsvoorstel tot

herziening van het reprorecht, dat in afwachting van de

richtlijn in de ijskast was verdwenen, maar daar nu weer

uit is getoverd.12

Het wetsvoorstel voorziet, in navolging van de richtlijn die

dit zo voorschrijft, wel in een nieuwe regeling voor digitaal

kopiëren. Digitaal kopiëren wordt in het wetsvoorstel

alleen vrijgesteld voorzover het gaat om het maken van een

kopietje zonder commercieel oogmerk door een privéper-

soon voor eigen gebruik, waarbij in beginsel steeds een

redelijke vergoeding verschuldigd zal zijn – zij het dat die

soms op nul kan worden gesteld.13 De heffing zal worden

opgelegd aan de fabrikanten of importeurs van de dragers

waarop de kopieën worden vastgelegd.14

Uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt, dat de wet-

gever ook toelaatbaar acht dat een kopie wordt gemaakt in

opdracht van een privépersoon, zolang de opdrachtnemer

niet, direct of indirect, met commercieel oogmerk handelt.

Wat daarmee precies wordt bedoeld is onduidelijk: is com-

mercieel oogmerk hetzelfde als gerichtheid op winst, gaat

het om de aard van de instelling (non-profit of niet) of de

aard van de activiteit, wat is een indirect commercieel oog-

merk? Wel zeker is dat áls er sprake is van commercieel oog-

merk bij de partij die ten behoeve van een gebruiker

kopieert, de vrijstelling niet van toepassing is en dus toe-

stemming van de rechthebbende dient te worden verkregen. 

Het wetsvoorstel verschaft geen duidelijkheid over de toe-

laatbaarheid van document delivery door (wetenschappelij-

ke) bibliotheken. Dat wordt aan de rechtspraktijk overgela-

ten. Document delivery heeft inmiddels de aandacht van de

rechtspraktijk. Zo oordeelde het Duitse Bundesgerichthof

in 1999 al dat de document delivery-praktijken van de

Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB) niet

langer konden worden vrijgelaten en dat daarvoor een pas-

sende vergoeding aan de rechthebbenden diende te wor-

den betaald.15

In Nederland heeft de Amsterdamse rechtbank onlangs

een uitspraak gedaan over elektronische knipseldiensten –

in feite document delivery-diensten – waarbij commerciële

marktpartijen op bestelling nieuwsartikelen uit dagbladen

en tijdschriften tegen betaling toezenden aan hun afne-

mers. De rechtbank oordeelde dat deze dienst in strijd is

met de auteursrechten van de rechthebbenden. De recht-

bank legde daarbij de nadruk op het sterk commerciële

karakter van de aanbieders.16 Het is nog moeilijk te voor-

spellen hoe deze rechtspraak zal uitwerken voor de docu-

ment delivery-praktijken in het bibliotheekwezen, maar het

lijkt er wel op dat de ongelimiteerde vrijheid zoals die tot

op heden bestond, op de helling komt te staan. 

levensgroot filmdoek en surround sound; dan zal de vraag

wel opnieuw aan de orde komen.

Voor het overige blijft de leeszaalpraktijk ongemoeid. Zo

zal het bijvoorbeeld geoorloofd blijven om bezoekers de

mogelijkheid te bieden om een kopietje te maken van een

kort artikel. Voor dat doel mag ook een printer of kopieer-

machine worden neergezet. In de toelichting wordt het

faciliteren van het maken van een kopie voor eigen gebruik

door het aanbieden van technische middelen daartoe als

‘niet verboden’ gekwalificeerd.10 Ook hier zal wel gelden:

totdat er een al te omvangrijke ‘kopieercorner’ wordt inge-

richt met onbegrensde eersteklas full-colour kopieerfacili-

teiten.

Hoewel het wetsvoorstel dat niet met zoveel woorden zegt,

lijkt ervan uit te moeten worden gegaan dat alleen het werk

uit de eigen (permanente) collectie van de bibliotheek in

kwestie in de leeszaal raadpleegbaar mag worden gemaakt.

De richtlijn geeft die restricties wel. Ten slotte zij nog

opgemerkt dat de vrijstelling niet de ruimte biedt om niet-

elektronisch beschikbare werken uit de collectie te digitali-

seren om deze vervolgens via een besloten netwerk

beschikbaar te maken. Alleen materiaal dat in elektroni-

sche vorm is aangeschaft, mag via een besloten netwerk

worden aangeboden. 

Document delivery
Het IBL heeft zich in de praktijk ontwikkeld tot een van de

belangrijkste vormen van document delivery, waarbij op

individuele bestelling van een afnemer een document

wordt gekopieerd en de kopie vervolgens wordt toegezon-

den aan de afnemer. Binnen het IBL bestaan diverse vor-

men van document delivery. Zo vindt bestelling en leve-

ring plaats ofwel via de bibliotheek waarvan de afnemer lid

is, ofwel rechtstreeks door c.q. aan de afnemer; bestelling

en toezending gaat per post, telefoon, fax of e-mail,

kopieën worden gemaakt en toegezonden op papier of digi-

taal, etcetera. Ook de aanbieding van de dienst verschilt,

met als meest vergaande vorm het bieden van een volledige

online titelcatalogus en daaraan gekoppelde zoek- en

bestelmogelijkheid. 

De toelaatbaarheid van document delivery in zijn diverse

verschijningsvormen is naar huidig recht al sinds jaar en

dag omstreden. Voorzover wordt getracht deze praktijk in

te passen in het wettelijk kader, wordt de bevoegdheid

gestoeld op de auteursrechtelijke vrijheid om voor eigen

gebruik een kopietje te maken of door een derde (de biblio-

theek) te laten maken. Ook speelt de aanvullende bevoegd-

heid van bibliotheken op grond van het Reprobesluit een

rol, op grond waarvan het bibliotheken is toegestaan om

uit eigen beweging bij een verzoek om uitleen in plaats van

een leenexemplaar een kopie af te geven, om zo verlies of

beschadiging van een werk te voorkomen. Voor zulk kopië-

ren op grond van het Reprobesluit is de reprovergoeding

verschuldigd, als het tenminste gaat om reprografische

reproductie (= papieren kopie). Bij elektronische vormen

van document delivery rijst eens te meer de vraag of dit

geoorloofd is zonder instemming van de betrokkenen. Hoe
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Preservering
Het archiveren, conserveren en preserveren van

beschermd materiaal kan vereisen dat een kopie wordt

gemaakt van documenten die beschadigd zijn geraakt, of

dat elektronisch materiaal naar een ander platform wordt

gemigreerd om te zorgen dat het raadpleegbaar blijft. Voor-

zover het beschermd werk betreft (wat vaak zo zal zijn) ver-

eisen zulke reproductiehandelingen in beginsel de toe-

stemming van de rechthebbenden. In de praktijk bestaan

hierover weliswaar afspraken tussen verschillende bewaar-

instellingen en rechthebbenden, maar die afspraken

komen slechts ten dele tegemoet aan de behoeften van de

praktijk. Zo zijn lang niet alle rechthebbenden bekend of

tot medewerking bereid. 

De richtlijn biedt de ruimte om in welbepaalde gevallen de

reproductie van beschermd werk door voor het publiek toe-

gankelijke bibliotheken toe te staan.17 De wetgever heeft

daarvan gebruik gemaakt ten behoeve van de preserve-

ringstaak van bibliotheken. Het wetsvoorstel bevat een

bepaling die het recht om kopieën te maken van

beschermd materiaal voor bewaardoeleinden wettelijk ver-

ankert, vanwege het publieke belang bij de toegankelijk-

heid van het cultureel, artistiek en publiek erfgoed op lan-

gere termijn.18 Het zal de publiek toegankelijke

bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea of archieven

die niet het behalen van een economisch of commercieel

voordeel nastreven, worden toegestaan kopieën te maken

als dat gebeurt met het doel exemplaren van beschermd

werk voor verval te behoeden of, als de technologie waar-

mee het toegankelijk gemaakt kan worden in onbruik

raakt, om het werk raadpleegbaar te houden.

De tekst van het voorgestelde artikel is overigens gebaseerd

op een voorstel van FOBID gedaan tijdens de kamerbehan-

deling van de Databankenwet in 1999 – in welke wet deze

beperking niet is opgenomen en ook nu niet zal worden

opgenomen. Dat is een gemis, want er is geen reden om

aan te nemen dat beschermde databanken buiten de pre-

serveringstaak van bibliotheken vallen.

De wetgever geeft in de toelichting bij het wetsvoorstel aan,

dat ‘publieke toegankelijkheid’ niet instellingen uitsluit die

gericht zijn op een bijzonder publiek, zoals schoolbiblio-

theken of wetenschappelijke instellingen.19

De bepaling betreft alleen de reproductie en heeft geen

betrekking op het beschikbaar maken van het bewaarde of

gepreserveerde materiaal. Het is dus onzeker of zulke

gepreserveerde kopieën ook mogen worden uitgeleend of

in de leeszaal beschikbaar mogen worden gemaakt. Een

kopie ter behoud van het materiaal is echter zinloos als

deze niet kan worden geraadpleegd. Op zijn minst zal dus

mogen worden aangenomen dat zulke reproducties ter

inzage mogen worden aangeboden in de leeszaal als het

oorspronkelijke exemplaar verloren is gegaan of niet langer

raadpleegbaar is. 

Ten slotte zou men verwachten dat de vrijheid tot het

maken van kopieën ter preservering beperkt is tot preserve-

ring van werken uit de eigen permanente collectie. Het

wetsvoorstel bepaalt dat echter niet. Mogelijk gaat de wetge-

ver daar stilzwijgend van uit: het ligt niet erg voor de hand

dat bibliotheken zich bezighouden met de preservering van

werken die geen deel uitmaken van hun eigen collectie.

Winst en verlies
De wetgever heeft bijzondere aandacht besteed aan de taak-

vervulling van bibliotheken met het oog op het belang bij

brede toegang tot een pluriform informatieaanbod. De wet-

gever heeft de ruimte die de richtlijn daartoe biedt ten volle

benut. Dat is pure winst voor de bibliotheekpraktijk. Het

wetsvoorstel voorziet in een geheel nieuw recht tot het raad-

pleegbaar maken van beschermd materiaal via besloten net-

werken in de leeszaal van bibliotheken (tenzij andere

afspraken met de rechthebbende gelden) en voor reproduc-

tie waar dat nodig is voor het behoud van beschermd werk. 

Deze vrijheden bieden ruimte waarvan voorheen niet kon

worden uitgegaan. Het is jammer dat deze vrijheden niet

ook van toepassing zijn op beschermde databanken. Daar-

naast bevat het wetsvoorstel ook enkele onduidelijkheden

(zoals de vraag naar audio- en videoapparatuur in de lees-

zaal) die om een nadere toelichting vragen en bij gebreke

daarvan de toelaatbaarheid in de praktijk hun waarde zul-

len moeten bewijzen.

Buiten deze bijzondere vrijstellingen, zullen met name voor

digitaal kopiëren strengere regels gaan gelden. Dat zal ook

impact hebben op de bibliotheekpraktijk. In hoeverre elek-

tronische document delivery zal worden geraakt door het

nieuwe regime, valt nog moeilijk te voorspellen. Het wets-

voorstel geeft daarover geen uitsluitsel. Op dat gebied zullen

de ontwikkelingen in de rechtspraak moeten worden afge-

Winst- en verliesrekening in het kort

Uitleen • geen wijzigingen
Leeszaal • toegang bieden tot de papieren collectie blijft mogelijk

• nieuw: elektronisch opgeslagen materiaal mag in de leeszalen van publiek toegankelijke bibliotheken 
(ook bibliotheken met beperkt publiek) toegankelijk worden gemaakt via besloten netwerken
• waarschijnlijk (maar onduidelijk): raadpleegbaar maken van materiaal via andersoortige video- of audio-
afspeelapparatuur mag ook (binnen zekere grenzen)

Document delivery • de toelaatbaarheid hiervan blijft omstreden – digitaal kopiëren mag uitsluitend ten behoeve van eigen 
gebruik van privépersonen, maar zulk kopiëren is niet toegestaan als de instelling die de kopieën maakt dat,
direct of indirect, met commercieel oogmerk doet

Preservering • het wordt publiek toegankelijke bibliotheken (ook bibliotheken met beperkt publiek) toegestaan kopieën te
maken van beschermd materiaal als dat nodig is om het materiaal voor verval te behoeden of om het werk 
raadpleegbaar te houden bij verouderde technologie
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is. Het is de vraag of het wetsvoorstel op dit punt wel in overeenstemming

is met de richtlijn.

7. Memorie van Toelichting p. 52, bij art. 16n Aw.

8. Memorie van Toelichting p. 53.

9. De richtlijn heeft het in art. 5 lid 3 sub n over ‘speciale terminals’, of, in

de Engelse versie, ‘dedicated terminals’. Ook niet erg duidelijk, maar toch

iets anders dan de ‘besloten netwerken’ in het wetsvoorstel.

10. Memorie van toelichting p. 58.

11. De richtlijn staat een beperking op de exclusieve rechten ten behoeve

van analoog kopiëren toe, mits de rechthebbende een billijke compensatie

ontvangt (art. 5 lid 2 sub a Richtlijn). Er wordt vanuit gegaan dat in bepaal-

de gevallen die compensatie op nul kan worden gesteld. 

12. Wet van 28 maart 2002 tot wijziging van de Auteurswet 1912 inzake

het reprografisch verveelvoudigen. Stb. 2002, 186.

13. De richtlijn bepaalt in art. 5 lid 2 sub b dat digitaal kopiëren alleen mag

worden toegestaan aan privépersonen voor privégebruik en alleen voorzo-

ver het kopiëren plaatsvindt zonder (indirect) commercieel doel en tegen

betaling van een billijke vergoeding. 

14. Wetsvoorstel art. 16 c.

15. Zie voor een bespreking van dat arrest J.I. Krikke, ‘Document delivery:

onderweg naar morgen’, AMI 1999/5, p. 121-127. 

16. Rb. Amsterdam 4 september 2002, nog niet gepubliceerd.

17. Richtlijn art. 5 lid 2 sub c. 

18. Wetsvoorstel art. 16 n Aw en 10 sub f WNR.

19. Memorie van Toelichting p. 61.

Mr.drs. Judica Krikke is advocaat te Amsterdam.

wacht. Het lijkt erop dat kopieeropdrachten ten behoeve van

gebruikers, uitgevoerd door instellingen die met commer-

cieel oogmerk handelen, aan banden zullen worden gelegd. 

Vooralsnog blijven de zaken nog even zoals ze zijn. De

richtlijn bepaalt dat de wetgeving van de lidstaten op 

22 december dit jaar in lijn moet zijn gebracht met de

richtlijn. Dat zal niet lukken, maar de wetgever lijkt al wel

een eind op streek. Tot aan de inwerkingtreding van de

nieuwe wet blijft het huidige recht van kracht, met dien

verstande dat dit vanaf 22 december waar mogelijk zal

moeten worden uitgelegd in het licht van de richtlijn. De

rechter heeft vanaf dat moment bij aan hem voorgelegde

geschillen rekening te houden met het komende recht.

Noten

1. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22

mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het

auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb

EG L 167).

2. Wetsvoorstel 28 482, gepubliceerd in AMI 2002/5, tevens te vinden op

de website van het ministerie van Justitie www.justitie.nl.

3. Memorie van Toelichting, p. 52.

4. Wetsvoorstel art. 15h Aw.

5. Wetsvoorstel: nieuw art. 16 sub c WNR.

6. De Richtlijn bepaalt in art. 5 lid 3 sub n dat het moet gaan om materiaal

dat niet te koop is aangeboden of aan licentievoorwaarden onderworpen
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