
42 Informatie Professional  1997[1] 2

Literatuurlijst Auteursrecht

De in dit overzicht opgenomen literatuur biedt –
zonder uitputtend te willen zijn – een algemeen en
specifiek beeld van een aantal onderdelen van het
auteursrecht, met name in relatie tot elektronische
media. De selectie is geschied op basis van actualiteit
en relevantie. Waar nodig wordt verwezen naar de
beschikbare bronnen op het Internet voor de volle-
dige elektronische teksten van wet- en regelgeving
en overige publicaties.

van het auteursrecht en van bepaalde na-
burige rechten, Pb. EG, nr. L 290/9 van 24
november 1993); wet van 21 december
1995, Stb. 1995, 652.
• Verhuurrichtlijn (Richtlijn 92/100/EEG
van de Raad van 19 november 1992 betref-
fende het verhuurrecht, het uitleenrecht en
bepaalde naburige rechten op het gebied
van intellectuele eigendom, Pb. EG no. L
346/61 van 27 november 1992); wet van
21 december 1995, Stb. 1995, 653.
• Satelliet- en kabelrichtlijn (Richtlijn 93/
83/EEG van de Raad van 27 september
1993 tot coördinatie van bepaalde voor-
schriften betreffende het auteursrecht en
naburige rechten op het gebied van de
satellietomroep en de doorgifte via de ka-
bel, Pb. van de EG nr. L 248/15 van
6 oktober 1993); wet van 20 juni, Stb.
1996, 364.
• Databankrichtlijn (Richtlijn 96/9/EG van
de Raad van 11 maart 1996 betreffende de
rechtsbescherming van databanken, Pb. EG
nr. L 77/20 van 27 maart 1996).

Beleid

De Europese Commissie formuleerde haar
beleidvoornemens inzake auteursrecht eer-
der in verschillende discussiestukken, de
zgn. groenboeken:
• Groenboek over het auteursrecht en de
uitdaging der technologie. - COM (88) 72
def.
• Groenboek betreffende het auteursrecht
en naburige rechten in de Informatiemaat-
schappij. - COM (95) 382 def.

• Communication from the Commission.
Follow-up to the green paper on copyright
and  related rights in the Information Socie-
ty. - COM(96) 586 final.
De Legal Advisory Board adviseert de Euro-
pese Commissie aangaande de relatie tus-
sen de intellectuele eigendom en de ont-
wikkeling van de informatiemarkt in de
Europese Gemeenschap. Twee relevante
documenten in dit kader zijn:
• Legal Advisory Board. – Reply to the
Green Paper on Copyright and Related
Rights in the Information Society.
• Legal Advisory Board Discussion of
Commission Green Paper on Copyright,
Luxembourg, 21 September 1995.
(zie ook Internet:http://www2.echo.lu/le-
gal/en/ipr/ipr.html)
In de Verenigde Staten heeft een adviesor-
gaan van de Amerikaanse regering – de
Information Infrastructure Task Force – een
beleidsadvies uitgebracht in de vorm van
een zgn. ‘white paper’ inzake het auteurs-
recht en het gebruik van nieuwe informa-
tietechnologieën:
• Intellectual property and the national
information infrastructure. The report of
the working group on intellectual property
rights. - 1995. (Zie voor de volledige tekst:
http://www.uspto.gov/web/offices/com/
doc/ipnii/)
De World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO) is verantwoordelijk voor het
internationale auteursrechtelijke beleid. Van
2 t/m 20 december 1996 werd onder aus-
piciën van de WIPO een diplomatieke con-
ferentie georganiseerd over auteursrecht
en naburige rechten. Er werd overeenstem-
ming bereikt over twee nieuwe verdragen
die de bescherming van auteursrechten in
deelnemende landen uitbreiden tot onder
meer het Internet. Over de bescherming
van databanken werd geen overeenstem-
ming bereikt. De aangenomen verdragen
zijn:
• WIPO Copyright Treaty
• WIPO Performances and Phonograms

Treaty
(Zie voor de volledige teksten:  http:www.
wipo.int/eng/index.htm)

Cees de Blaaij

Wet- en regelgeving

Voor de Nederlandse regelgeving verwijs ik
naar de bijdrage van Gerard Mom in dit
nummer. Internationaal zijn de volgende
verdragen en Europese richtlijnen op het
gebied van auteursrecht van toepassing:
•  Berner Conventie voor de bescherming
van werken van letterkunde en kunst van
9 september 1886 (Tractatenblad 1972,
114 en 157).
• Universele Auteursrecht Conventie
van 6 september 1952, herzien te Parijs op
24 juli 1974 (Tractatenblad 1972, 114).
• Conventie van Rome. – Internationaal
Verdrag inzake de bescherming van uitvoe-
rende kunstenaars, producenten van fono-
grammen en omroeporganisaties (Tracta-
tenblad 1986, 182).
• Conventie van Genève. – Overeen-
komst ter bescherming van producenten
van fonogrammen tegen het ongeoorloofd
kopiëren van hun fonogrammen (Tracta-
tenblad 1986, 183).
• Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights (Tracta-
tenblad 1994, 235).
• Softwarerichtlijn (Richtlijn 91/250/EEG
van de Raad van 14 mei 1991 betreffende
de rechtsbescherming van computerpro-
gramma’s, Pb EG 1991 nr. L 122/42 van 17
mei 1991); wet van 7 juli 1994, Stb. 1994,
521 .
• Duurrichtlijn (Richtlijn 93/98/EEG van de
Raad van 29 oktober 1993 betreffende de
harmonisatie van de beschermingstermijn
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Literatuur

Algemeen

Tijdschriften

•  Informatierecht/AMI, tijdschrift voor
auteurs-, media- en informatierecht. - De-
venter :  Kluwer. Verschijnt 10x per jaar.
• Informatierecht : current contents / IViR
Documentatie Centrum. - Amsterdam : IViR
Documentatie Centrum. Verschijnt 1x per
maand.
•  Intellectuele Eigendom & Reclame-
recht. - Deventer : Kluwer. Verschijnt 6x
per jaar.
• Mediaforum, tijdschrift voor media- en
communicatierecht. - Amsterdam : Otto
Cramwinckel. Verschijnt l lx per jaar.
• Computerrecht, tijdschrift voor infor-
matica en recht. - Deventer : Kluwer. Ver-
schijnt 6x per jaar.

Boeken

• Het standaardwerk is: Spoor, J.H., Verka-
de, D.W.F. - Auteursrecht. - 2e dr. - Deven-
ter : Kluwer, 1993.
• Beknopter is: Lingen, N. van. - Auteurs-
recht in hoofdlijnen. - 3e dr. - Alphen aan
den Rijn : Samsom / H.D. Tjeenk Willink,
1990.
• Gerbrandy, S. - Kort commentaar op de
Auteurswet 1912. - Arnhem : Gouda Quint,
1992.
• Gerbrandy, S. - Auteursrecht in de stei-
gers. - Arnhem : Gouda Quint, 1992.
• Auteurswet 1912: wet van 23 sept. 1912,
Stb. 308, zoals die wet nader is gewijzigd,
met aantekeningen, ontleend aan de be-
raadslagingen en gewisselde stukken, recht-
spraak enz., verdragen, bijlagen en alfabe-
tisch register. - 14e dr., bijgew. tot 1 sep-
tember 1994 / bew. door J.M. Meijer-van
der Aa; m.m.v. H. Cohen Jehoram. - Zwolle
: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995. -  (Nederland-
se staatswetten: editie Schuurman & Jor-
dens ; 75-I).
•  Intellectuele eigendom : auteursrecht en
naburige rechten, handelsnaamrecht, kwe-
kersrecht, merkenrecht, octrooirecht, te-
keningen- en modellenrecht, topografieën-
recht en verspreide wetgeving / onder red.
van E.J. Arkenbout, P.G.F.A. Geerts, P.A.C.E.
van der Kooij. - 2e dr., bijgew. tot 1 oktober
1995. - Lelystad : Koninklijke Vermande,
1995. - Uitg. 1995/1996. -  1e dr.: 1993.
• Een aantal interessante aspecten van het
auteursrecht (zoals uitgavecontracten)
m.b.t. schrijven en vertalen wordt belicht

in: Rechtwijzer voor auteurs / L. Hesselink
(red.). - Den Haag : SDU, 1994.
• Parlementaire geschiedenis van de Au-
teurswet 1912, zoals sedertdien gewijzigd
/ bewerkt door L. de Vries. - ’ s-Gravenhage
: SDU, 1989. -  Losbladig.
• International copyright law and practice /
M.B. Nimmer, P.E. Geller (eds.). - New York,
NY : Matthew Bender, 1988. - Losbladig.

Thematisch

Actueel
• Een overzicht van actuele ontwikkelingen
bieden:  Spoor, J. – Auteursrecht in Neder-
land : een momentopname. - In: Auteurs &
media 3(1996)1, p. 303-313; Hugenholtz,
P.B. – Dutch copyright law, 1990-1995. -
In: Revue Internationale du Droit  d’Auteur
169(1996), p. 129-195.
•In verband met de recente WIPO diploma-
tieke conferentie is interessant:  Arken-
bout, E.J. –  Nieuwe internationale regels
over auteursrecht en naburige rechten. - In:
Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 12
(1996)5, p. 176-182.

Auteursrecht en het Internet
• Dommering, E.J. – Het recht spoelt weg
door het elektronisch vergiet : enige ge-
dachten over de naderende crisis van het
auteursrecht. - In: Computerrecht 3(1994),
p. 109-113
• Hugenholtz, P.B. – Auteursrecht op infor-
matie.- Deventer : Kluwer, 1989.
• Hugenholtz, P.B. – Het auteursrecht, de
informatiesnelweg en het Internet. - In:
Nederlands Juristenblad 14(1995), p.
513-519.
•Westenbrink, B.N. – Juridische aspecten
van het Internet. - Amsterdam : Otto Cram
winckel, 1996.
• Een inleidend overzicht van de huidige
auteursrechtelijke problematiek inzake elek-
tronisch publiceren biedt: Current Legal
Issues in Publishing / A. Bruce Strauch (ed.).
-  New York : The Haworth Press, 1996. Een
bespreking hiervan in het volgende num-
mer van Informatie Professional.
In de bundel The future of copyright in a
digital environment / P.B. Hugenholtz (red.).
– The Hague: Kluwer, 1996 geven de vol-
gende bijdragen een uitstekend beeld van
de nieuwe uitdagingen waarmee het au-
teursrecht in een elektronische omgeving
wordt geconfronteerd:
• Geller, Paul E. – Conflicts of Law in
Cyberspace : International Copyright on
the Internet. - p. 27-48.
• Visser, Dirk J.G. – Copyright Exemptions
Old and New : Learning from Old Media

Experiences. - p. 49-57.
• Spoor, Jaap H. – The Copyright Approach
to Copying on the Internet: (over)stretching
the reproduction rights. - p. 67-80.
• Hugenholtz, P. Bernt. - Adapting Copy-
right to the Information Superhighway -. p.
81-102.
• Lehman, Bruce. – Intellectual Property
and the National and Global Information
Infrastructures. - p. 103-109.
• Ficsor, Mihaly. – Towards a Global Solu-
tion : the Digital Agenda of the Berne
Protocol and the New Instrument : the
Rorschach Test of Digital Transmissions. - p.
111-138.
• Vandoren, Paul. - Copyright and Related
Rights in the Information Society. - p.
153-168.
• Ginsburg, Jane C. - Putting cars on the
‘Information Superhighway’ : Authors, Ex-
ploiters and Copyright in Cyberspace. - p.
181-219.

Auteursrecht, het Internet en aanspra-
kelijkheid
• Huijsjes, S. - De aansprakelijkheidspositie
van de exploitanten en dienstverleners op
de elektronische snelweg. - In: Hoven van
Genderen, R. van den, Nouwt, J. en Prins,
J.E.J. Recht op de elektronische snelweg?!
- Samsom : Alphen aan den Rijn, 1995.
• Visser, D,J.G. - Op de provider rust geen
vergewissingsplicht. - In: Mediaforum
8(1996)4, p. 61-62.
• De gerechtelijke uitpraak inzake Sciento-
logy vs. XS4all c.s. (Pres. Rb. Den Haag, 12
maart 1996) is te vinden in: Mediaforum,
8(1996)4, p. B59-B61.
(Zie ook: http://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/
verd1ned.html.  Een uitgebreid dossier over
Scientology bevindt zich op: http://
www.xs4all.nl/~kspaink/cos/indexks.htm.

Verveelvoudiging, reprorecht, docu-
ment delivery
• Auteursrecht en document delivery : eind-
rapport / Instituut voor Informatierecht. -
Amsterdam : Instituut voor Informatierecht,
1991. Onderzoek verricht in opdracht van
het Nederlands Bureau voor Bibliotheek-
wezen en Informatieverzorging.
• Bois, R.L. du. - De Texaco-beslissing van
Judge Leval. - In: Informatierecht/AMI
18(1994)1, p. 12-13.
• Dreier, T.K. - Copyright in the age of
electrocopying. - In: Informatierecht/AMI
18(1994)1, p. 3-11.
•  Hugenholtz, P.B., Visser, D.J.G. - Copy-
right problems of electronic document de-
livery: a comparative analysis : report to the
Commission of the European Communi-
ties. Luxembourg, 1995.


