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De nieuwe databankrichtlijn biedt pro-
ducenten van databanken, waaronder
ook bibliotheken en andere informatie-
verzorgers, veel bescherming maar houdt
nauwelijks rekening met de belangen
van concurrenten, intermediairs en eind-
gebruikers. De Richtlijn moet uiterlijk op
1 januari 1998 in Nederlandse wetgeving
zijn omgezet. Wat kan dat voor biblio-
theken gaan betekenen?

Op 11 maart 1996 werd Richtlijn 96/9/EG ‘betref
fende de rechtsbescherming van databanken’1 door

het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie aanvaard. De Richtlijn heeft betrekking op ‘data-
banken’ in elektronische én niet-elektronische vorm. Zij
voorziet onder meer in een nieuw (niet-auteursrechtelijk)
‘extractierecht’ ter bescherming van de in een databank
verzamelde gegevens tegen piraterij en andere vormen
van ongeoorloofd gebruik.
Op grond van de nieuwe Richtlijn komen producenten
van databanken op twee manieren in aanmerking voor
juridische bescherming. Indien de verzamelde gegevens
qua rangschikking of selectie een zekere oorspron-
kelijkheid vertonen zal de databankproducent kunnen
profiteren van het auteursrecht. Veel databanken zullen
echter niet aan dit criterium voldoen. Databank-
producenten zijn er doorgaans niet op uit ‘oorspronke-
lijk’ te zijn. Zij streven, integendeel, naar volledigheid; niet
de leukste, mooiste of interessantste gegevens worden in
de databank gestopt, maar alle gegevens op een bepaald
gebied, bijvoorbeeld alle bibliografische gegevens op
een bepaald vakgebied. Persoonlijke smaak speelt daar-
bij nauwelijks een rol, wél deskundigheid en – vooral –
hard werken. Daaraan kan het auteursrecht echter geen
bescherming bieden.
Om te voorkomen dat zulke niet-oorspronkelijke data-
banken, die een grote economische waarde kunnen

vertegenwoordigen, straffeloos geplunderd worden, voor-
ziet de Richtlijn in een – ten opzichte van het auteurs-
recht aanvullend – extractierecht. Op grond hiervan mag
de gebruiker van een databank de inhoud van de data-
bank (of een substantieel gedeelte daarvan) niet down-
loaden of hergebruiken zonder toestemming van de
databank-producent.
De Richtlijn vindt haar oorsprong in het Groenboek
over Copyright and the Challenge of Technology, dat in 1988
door de Europese Commissie werd gepubliceerd.2 In
strijd met de destijds heersende opvatting dat het auteurs-
recht de producenten van databanken in voldoende
mate bescherming kon bieden, predikte de Commissie
in haar Groenboek een niet-auteursrechtelijke oplos-
sing. Het gelijk van de Commissie bleek in 1991, toen
kort na elkaar de Nederlandse Hoge Raad (in de zaak
Van Dale/Romme) en het Amerikaanse Supreme Court
(in de zaak Feist) beslisten dat verzamelingen van feite-
lijke gegevens slechts in bijzondere omstandigheden
oorspronkelijk – en dus auteursrechtelijk beschermd –
konden zijn.3

Beide uitspraken maakten duidelijk dat de bescherming
van databank-producenten een belangrijke leemte ver-
toonde. Het eerste ontwerp van een richtlijn met het
doel dit gat te dichten volgde dan ook spoedig, en wel op
29 januari 1992. Ruim vier jaar later werd de Richtlijn
eindelijk – in grondig geamendeerde vorm – aanvaard.

Databank

De Richtlijn ‘betreft de rechtsbescherming van data-
banken in ongeacht welke vorm’ (artikel 1 lid 1). Zij
beschermt niet alleen databanken in elektronische vorm,
maar gegevensverzamelingen opgeslagen in alle moge-
lijke media. Onder de bescherming van de Richtlijn
vallen dus ook ‘papieren’ databanken, zoals bibliotheek-
catalogi of telefoongidsen, en hybride systemen, zoals
microfilm- en microfiche-databanken.
Wat onder een ‘databank’ verstaan moet worden is te
lezen in artikel 1 lid 2: ‘een verzameling van werken,
gegevens of andere zelfstandige elementen, systema-
tisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elek-
tronische middelen of anderszins toegankelijk’. Een
databank is dus veel meer dan een verzameling van data.
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Het kan ook gaan om een verzameling van werken,
bijvoorbeeld een bloemlezing, encyclopedie of multi-
media-cd. Eventueel kan de databank zelfs bestaan uit
‘andere elementen’. De Europese wetgever doelt hier op
informatieproducten die niet als ‘werken’ of ‘gegevens’
zijn aan te merken, zoals geluidsopnamen, niet-originele
foto’s enzovoort.
Uit de definitie blijkt niet dat ook de gehanteerde thesauri
en indexeringssystemen voorwerp van bescherming zijn.
De officiële Overwegingen bij de Richtlijn (§ 20) maken
echter duidelijk dat de Richtlijn ook voor deze onderde-
len bedoeld is. Van de bescherming van de Richtlijn
uitgesloten zijn daarentegen de computerprogramma’s
die de ‘motor’ vormen van iedere elektronische data-
bank (artikel 1 lid 3); voor computerprogramma’s geldt
een afzonderlijke Richtlijn.4

Auteursrechtelijke bescherming

Het eerste deel van de Databankrichtlijn handelt over de
auteursrechtelijke bescherming van databanken. Deze
zal gelden voor databanken ‘die door de keuze of de
rangschikking van de stof een eigen intellectuele schep-
ping van de maker vormen’ (artikel 3 lid 1). Keuze en
rangschikking spelen in de praktijk echter maar zelden
een belangrijke rol. De meeste databanken ontlenen
hun functionaliteit of economische waarde immers niet
aan de creatieve selectie of rangschikking van de verza-
melde gegevens. Het is doorgaans de inhoud van de
databank die haar gebruikswaarde bepaalt. Deze in-
houd wordt niet door het auteursrechtelijke regime van
de Richtlijn beschermd (artikel 3 lid 2), maar door het
hierna te bespreken sui generis extractierecht.
Het databank-auteursrecht van de Richtlijn omvat on-
der meer, evenals de Softwarerichtlijn, een uitsluitend
recht van ‘permanente of tijdelijke reproductie’ (artikel
5 sub a). Hoe tijdelijk een reproductie moet zijn, vermeldt
de Richtlijn helaas niet. Geldt als ‘tijdelijke reproductie’
ook de (uiterst tijdelijke) opslag gedurende het transport
door een elektronisch netwerk, het browsen op het Inter-
net of de weergave van de uitgevoerde gegevens op een
beeldscherm? Vragen die inmiddels in het bredere ka-
der van de informatiesnelweg tot hevige – en principiële
– discussies aanleiding hebben gegeven.5

Wettelijke beperkingen

De Databankrichtlijn laat de lidstaten in een aantal
gevallen de ruimte wettelijke beperkingen op het auteurs-
recht aan te brengen (artikel 6 lid 2). Het maken van
kopieën voor privé-gebruik mag worden vrijgesteld,
doch alleen voorzover het een ‘niet-elektronische data-
bank’ betreft. De elektronische privé-kopie wordt door de

Europese wetgever dus in de ban gedaan. Daarmee
wordt een voorschot genomen op de afloop van de
actuele discussies over het auteursrecht in de digitale
omgeving. Volgens rechthebbenden is er in het digitale
tijdperk geen plaats meer voor wettelijke beperkingen
voor privé-doeleinden. De bestaande beperkingen zijn
het gevolg van falende marktwerking; het is vrijwel
onmogelijk voor het maken van privé-fotokopieën indi-
viduele licenties af te geven. In de digitale omgeving zal
dat anders zijn, zo verwachten de rechthebbenden;
informatie kan voortaan individueel geleverd, gelicen-
tieerd en afgerekend worden.
Kennelijk heeft de Europese wetgever zich door de
rechthebbenden laten overtuigen; een belangrijk winst-
punt voor de informatie-industrie. Gebruikers van elek-
tronische databanken, zoals de vele miljoenen die op het
Internet zijn aangesloten, zullen hier echter niet blij mee
zijn. Het herleven van het verbodsrecht ten aanzien van
de privé-kopie staat op gespannen voet met de commu-
nicatie- en ontvangstvrijheid die voor het Internet tot op
heden kenmerkend is. Ook de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer is hier in het geding.
De Databankrichtlijn voorziet niet in auteursrechtelijke
beperkingen ten gunste van de producenten van databan-
ken. In eerdere ontwerpen van de Richtlijn was dat wel
het geval. Artikel 4 van het oorspronkelijke ontwerp
verschafte de maker van de databank het recht zonder
toestemming bibliografische gegevens, excerpten of ci-
taten op te nemen. Dat deze beperking, die aan de
dringende behoeften van de bibliotheekwereld tege-
moet zou komen, uiteindelijk niet is gehandhaafd, is
illustratief voor de ontwikkeling die de Richtlijn sinds
1992 heeft doorgemaakt. De wensen van de rechtheb-
benden hebben ook op dit punt de doorslag gegeven;
met de belangen van de gebruikers en intermediairs is
uiteindelijk geen rekening gehouden.

Extractierecht

De Europese Commissie heeft reeds in een vroeg sta-
dium onderkend dat op traditionele auteursrechtelijke
beginselen geen solide bescherming van databanken is
te baseren. Het traditionele auteursrecht laat immers de
inhoud van de databank, de gegevens als zodanig, goed-
deels onbeschermd. Om in deze lacune kunnen te voor-
zien moest naar andere juridische middelen gegrepen
worden. Aldus ontstond het recht sui generis* dat het pièce
de résistance is van de Richtlijn. Dit extractierecht (naar het
Engelse ‘right to prevent extraction’) is een vinding van
de Europese Commissie.
Het extractierecht komt alleen toe aan de producenten

* Met de term ‘sui generis’ wordt bedoeld: eigensoortig, niet tot enig bestaand regime

op het gebied van de intellectuele eigendom behorend.
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(‘fabrikanten’) van databanken, ‘waarvan de verkrijging,
de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief
of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële in-
vestering’ (artikel 7). Met verkrijging wordt gedoeld op het
garen van de gegevens, werken of andere elementen
waaruit de databank is opgebouwd. De controle (in de
Engelse tekst ‘verification’) betreft het nalopen, corrige-
ren en updaten van reeds bestaande gegevens. Bij presen-

tatie denke men aan de inspanningen gemoeid met de
ontsluiting en communicatie van de verzamelde gege-
vens, zoals de digitalisering van analoge bestanden, het
maken van een trefwoordenbestand, het bouwen van
een gebruikersinterface, het inrichten van een home-
page op het world wide web of de verzorging van een
uitgave in druk of op cd-rom. Voor al deze activiteiten
komt de databank-producent een extractierecht toe,
indien zijn inspanningen ‘substantieel’ te noemen zijn.
Wanneer dat het geval zal zijn, vermeldt de Richtlijn
helaas niet. Voor het uitlenen van databanken die niet
auteursrechtelijk beschermd zijn (een bibliotheek-
catalogus bijvoorbeeld) is dus geen leenrecht verschul-
digd (artikel 7 lid 2 sub c).

Inhoud extractierecht

Het extractierecht houdt in het recht de opvraging of het
hergebruik van de databank – of een substantieel deel
daarvan – te verbieden. Onder opvraging wordt verstaan
‘het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud
van een databank of een substantieel deel ervan op een
andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke
vorm’. Het recht van opvraging heeft derhalve betrek-
king of het downloaden, kopiëren, printen, drukken en
iedere andere vorm van reproductie.
Zolang geen substantiële delen van de databank worden
geproduceerd of uitgevoerd, is van opvraging in elk
geval geen sprake. Het browsen van een databank is der-
halve geen op grond van het extractierecht verboden
handeling, tenzij dit tot schade van de databankproducent
‘herhaald en systematisch’ zou geschieden (artikel 7 lid 5).
Hergebruik is ‘elke vorm van het aan het publiek ter
beschikking stellen van de inhoud van een databank of
een substantieel deel ervan, door verspreiding van kopie-
en, verhuur, on line transmissie of in een andere vorm’.
Het recht van hergebruik is dus vergelijkbaar met het
recht van openbaarmaking in de Auteurswet. In afwij-
king van de auteursrechtelijke regel wordt openbare
uitlening niet als opvraging of hergebruik beschouwd.

Duur van het extractierecht

De duur van het extractierecht is vijftien jaar vanaf de
‘fabricage’ (productie) van de databank (artikel 10 lid 1)

of, indien later, de eerste openbaarmaking (artikel 10 lid
2). In de praktijk zullen veel databanken nog veel langer
zijn beschermd. Blijkens artikel 10 lid 3 gaat met iedere
substantiële wijziging ‘met name elke substantiële wijzi-
ging ingevolge opeenvolgende toevoegingen, weglatingen
of wijzigingen’ een nieuwe beschermingstermijn lopen.
Het regelmatig updaten van de databank wordt dus met
eeuwigdurende bescherming beloond. De luie databank-
producent kan desgewenst met ‘een grondige controle’
(Overweging § 55), eens in de vijftien jaar te houden,
volstaan.

Slot

De nieuwe Databank-richtlijn zal in de bibliotheek-
wereld met gemengde gevoelens ontvangen zijn. De
Richtlijn versterkt in aanzienlijke mate de positie van de
producenten van databanken ten koste van de gebrui-
kers. Voor bibliotheken en andere intermediairs bete-
kent dat winst én verlies.
Winst, omdat bibliotheken steeds vaker de rol van pro-
ducenten en exploitanten van gegevensverzamelingen
vervullen. Dankzij de Databank-richtlijn kan voortaan
nóg effectiever tegen piraterij en ander ongeoorloofd
(her)gebruik van door bibliotheken geproduceerde da-
tabanken worden opgetreden.
Verlies, omdat bibliotheken en andere intermediairs niet
alleen – en zelfs niet in de eerste plaats – producenten
zijn van databanken, maar (vooral) gebruikers. Tenge-
volge van de richtlijn zal de positie van de
databank-gebruiker sterk onder druk komen te staan.
Door het aanstaande extractierecht wordt de gebruiker
met handen en voeten aan de databank-producent ge-
bonden. Het systematisch overnemen en hergebruiken
van kleine hoeveelheden gegevens uit andermans data-
banken, een in de bibliotheekwereld (en daarbuiten)
algemeen gebruikelijke praktijk, zal in de nabije toe-
komst zonder licentie (met bijbehorende vergoeding)
voortaan verboden zijn.
De nieuwe Richtlijn dient uiterlijk 1 januari 1998 in
Nederlandse wetgeving te zijn omgezet. Gezien het feit
dat tot op heden geen voorstellen voor implementatie-
wetgeving bij het Nederlandse Parlement zijn inge-
diend, lijkt het onwaarschijnlijk dat die datum wordt
gehaald. Te hopen valt dat bij de aanstaande implemen-
tatieoperatie de scherpste kantjes van de Richtlijn zijn
afgeslepen. Het spreekt vanzelf dat de Nederlandse
bibliotheken hun wensen en voorstellen tijdig aan de
wetgever kenbaar zullen moeten maken. Zo zou van de
Nederlandse wetgever gevraagd kunnen worden bij de
implementatie duidelijk te maken dat het bibliotheken
ook in de toekomst blijft toegestaan kleine gedeelten van
databanken ‘herhaald en systematisch’ op te vragen en
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opnieuw te gebruiken. Tevens zou
gelobbyd kunnen worden voor ver-
ruiming van de wettelijke beperkin-
gen van het extractierecht, bijvoor-
beeld ten behoeve van het maken van
(elektronische) archiefkopieën. Ten
slotte zou de bibliotheekwereld mijns
inziens zeer gebaat zijn bij de invoe-
ring in de Nederlandse wetgeving van
een ‘bibliografische’ beperking, naar
het voorbeeld van het, helaas gesneu-
velde, artikel 4 van het oorspronke-
lijke ontwerp-Richtlijn.
Of de Richtlijn zelf een lang leven
beschoren is, valt overigens te bezien.
Tijdens de Diplomatie Conferentie
die in december 1996 in Genève ge-
houden werd, is duidelijk gebleken
dat het extractierecht in de rest van
de wereld voorlopig geen navolging
zal krijgen. Vooral in de Verenigde
Staten bestaan – in de bibliotheek-
wereld en daarbuiten – grote bezwa-
ren tegen het nieuwe extractierecht.
In het licht van de mondiale eenwor-
ding van het recht van het intellec-
tuele eigendom en de globalisering
van de informatiemarkt lijkt het niet
waarschijnlijk dat Europa langdurig
uit de internationale pas zal kunnen
blijven lopen.
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Imperialisme

FRANK KUITENBROUWER

Je kunt geen fotokopieerapparaat,

pc of tv aanzetten, zo wordt zelfs

in de bedaarde Eerste Kamer geklaagd,

of allerlei organisaties claimen uitzend-

vergoedingen, uitvoeringsvergoedin-

gen, muziekrechten, beeldrechten, ver-

huurrechten, uitleenrechten, repro-

rechten en ga zo maar door. Is er zo

langzamerhand geen sprake van over-

kill? Deze vraag komt op scherp te

staan door het Internet. Dit is wel ‘de

grootste kopieermachine ter wereld’

genoemd, een elektronisch vergiet

waar het auteursrecht door wegspoelt.

Wil men werkelijk alle druppeltjes tel-

len?

De auteursrecht-mandarijnen zijn niet

onder de indruk en waarschuwen

streng dat zelfs de simpelste hande-

ling op het Internet de nietsvermoe-

dende ‘infonaut’ in aanraking met de

wet brengt. Dat geldt zelfs voor het

simpele lezen van een document on

line, want dat brengt mee dat er een

kopie wordt gemaakt in het werkge-

heugen van de pc.

Maar zo’n kopie is toch tijdelijk?

Niets mee te maken, luidt het klassieke

antwoord: ook een Eiffeltoren van ijs

vormt een auteursrechtelijk relevante

reproductie.

Zo wekt het weinig verbazing dat de

auteursrechtenorganisatie Buma/

Stemra een rekening van tien gulden

per maand in het vooruitzicht heeft

gesteld van eenieder die ook maar een

jingletje gebruikt in zijn persoonlijke

elektronische etalage (website). Ook

als het blijft bij een puur persoonlijk,

volstrekt niet commercieel aardigheid-

je. Aan dat soort nuances heeft het

incassobureau geen boodschap.

Waar komen zulke tarieven trouwens

vandaan? Dat was ook al de vraag met

het zogeheten ‘reprodubbeltje’ dat in

1974 werd vastgesteld voor het ge-

wone kopiëren. Men zou denken dat

dit is gerelateerd aan de auteurs-

vergoeding. Auteursrecht, nietwaar?

Nee hoor, rekende een rebelse specia-

list voor: de tweede, geheel herziene

druk van het gezaghebbende hand-

boek Auteursrecht van Spoor & Ver-

kade uit 1993 kost 151 gulden en telt

622 bladzijden. Uitgaande van een

royalty van 10 procent is dat krap

tweeëneenhalve cent per pagina voor

de schrijvers.

Intussen wordt bepleit het reprodub-

beltje in één klap te verhogen tot een

reprokwartje. Eigenlijk zou het 36 cent

moeten zijn, beweert de organisatie

van rechthebbenden met droge ogen.

Deze claimt ook het recht om bij uitblij-

ven van overeenstemming met de ge-

bruikers van kopieerapparatuur een-

zijdig het aantal reprorechtelijk rele-

vante kopieën (en dus het bedrag van

de aanslag) vast te stellen. Maar dat

was de Eerste Kamer terecht toch te

gortig.

Ook in Den Haag begint het besef door

te dringen dat het uitdijende auteurs-

recht samenhangt met een goed-

geoliede lobby van de traditionele aan-

bieders. Het lijkt soms wel een vorm

van juridisch imperialisme. De gebrui-

kers daarentegen zijn veel minder goed

georganiseerd. Die gebruikers moeten

wel beseffen dat ook op het Internet

uiteindelijk de zon niet voor niets op-

gaat. Maar het wordt steeds meer de

vraag of het auteursrecht nu wel het

juiste instrument is voor een even-

wichtige vergoedingsregeling.

Mr. F. Kuitenbrouwer is commentator

van NRC Handelsblad.
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