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Betekent de opkomst van de 3D printer een nieuwe industriële revolutie?[1] De eerste industriële
revolutie die eind 18e eeuw in Engeland begon, was het einde van handwerk en het begin van de
mechanisatie. De tweede industriële revolutie wordt gekenmerkt door verdergaande en algehele
industrialisatie en de massaproductie die daarvan het gevolg was. Driedimensionaal printen zou de
derde revolutie kunnen zijn: de opkomst van het digitale en decentrale productieproces. Maar wat
betekent dit voor het intellectuele eigendomsrecht en de handhaving ervan?[2]

3D printen is op zich niet nieuw. Het is een werkwijze die al langer voor ‘rapid prototyping’[3] in onder
meer de vliegtuig- en auto-industrie wordt gebruikt.[4] Nieuw is wel het aanbod van 3D printers voor
consumenten.[5] Prijzen van dergelijke printers in het topsegment variëren tussen de 1000 en 2000
dollar,[6] maar er zijn ook goedkopere modellen op de markt.[7] Voor hobbyisten is er de RepRap die
niet gekocht hoeft te worden, maar die men met instructies op een Wiki-pagina zelf kan bouwen.[8] Ook
zijn er copyshops waar voorwerpen geprint kunnen worden.[9]

Om een voorwerp met een 3D printer te printen, dient een 3D model van het voorwerp (een blauwdruk)
naar de printer gestuurd te worden. De printer bouwt het voorwerp dan in het gewenste materiaal in
dunne lagen van onder tot boven op. Dit laatste heeft als voordeel dat de printer zeer precies op basis
van het 3D model in elke gewenste vorm kan printen.

Voor de thuisgebruiker vormt het materiaal waarmee geprint kan worden vooralsnog een beperking.
De huidige consumentenprinters werken alleen nog maar met kunststoffen. Ook de precisie van deze
printers laat soms te wensen over. Echter, als professionele printers een indicatie zijn van wat er in
de toekomst mogelijk wordt voor consumenten, dan zullen die beperkingen op den duur verdwijnen.
Zo heeft het Duitse Nanoscribe een printer ontwikkeld die op microniveau kan printen[10] en hebben
onderzoekers van Harvard University en University of Illionois een technologie ontwikkeld waarmee
lithium-ion batterijen kunnen worden geprint die niet groter zijn dan een zandkorrel.[11] Ook de eerste
‘bioprinters’ die op basis van complexe 3D modellen menselijk weefsel kunnen printen maken hun
opwacht.[12]

Met de opkomst van de 3D printer zou, op de lange termijn, het productie- en distributieproces van
producten radicaal kunnen veranderen. Consumenten kopen dan niet langer fysieke producten in een
winkel, maar een 3D model van een product dat zij zelf printen. Op Shapeways.com is het reeds
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mogelijk om 3D modellen te uploaden en uitgeprinte producten te verkopen. Op Thingiverse.com
kunnen gebruikers 3D modellen met elkaar delen om thuis te printen. Op de laatstgenoemde webpagina
kunnen onder meer modellen voor reserveonderdelen worden gedownload, bijvoorbeeld een
aandrijfwiel voor een Dyson stofzuiger, een clip voor een microfoon of een nieuwe krukas voor een
kaasrasp.

Lezers van dit tijdschrift voelen het al aan: bij het 3D printen spelen oude en nieuwe vragen over
intellectuele eigendom. Het scannen van fysieke voorwerpen en het ontwerpen van 3D modellen, de
verspreiding van 3D modellen en het printen van fysieke voorwerpen op basis van die modellen
kunnen allemaal raken aan intellectuele eigendomsrechten. In de Verenigde Staten hebben de eerste
geschillen zich al voorgedaan. Zo is bijvoorbeeld een model van een Warhammer spelfiguur op grond
van de notice-and-takedown procedure in Amerikaanse auteurswet niet langer te downloaden op
Thingiverse.com.[13] De Pirate Bay heeft het model inmiddels wel op voorraad.[14]

Auteursrechtelijk gezien is het maken van een 3D model op basis van een auteursrechtelijk beschermd
werk een verveelvoudiging, en het aanbieden van het model op een internetplatform een
openbaarmaking. Andere facetten van het 3D printen zijn minder duidelijk. Wanneer valt bijvoorbeeld
het maken van een model van een fysiek voorwerp met 3D modelleringssoftware of een 3D scanner en
het printen van dat model onder de thuiskopie-exceptie? En wat als dat model wordt gedownload via de
Pirate Bay?

Vanuit het oogpunt van het modellenrecht en octrooirecht lijken er ook problemen op te doemen. In
hoeverre kunnen rechthebbenden vat krijgen op het decentrale productie- en distributieproces dat het
3D printen met zich meebrengt?[15] Wat kan de octrooirechthebbende bijvoorbeeld doen tegen de
hobbyist die zonder zijn toestemming een 3D model maakt van een uitvinding, het internetplatform dat
het model ter beschikking stelt en de persoon die de uitvinding uitprint? Het geoctrooieerde
voortbrengsel wordt niet gebruikt of vervaardigt in het kader van een bedrijf, maar het octrooirecht wordt
wel ondermijnd.

Rechten op fysieke producten zullen wegspoelen door het elektronische vergiet.[16] Na
auteursrechthebbenden, zullen ook houders van modellenrechten en octrooirechten er belang bij
hebben dat internetpiraterij wordt bestreden. Echter, we zullen ervoor moeten waken dat we, net zoals
in het auteursrecht, in een wetgevingsreflex schieten om alles tot in de puntjes in de wet te regelen.

3D printen is zeker geen sciencefiction.[17] Het is een nieuwe technologie die een belangrijke rol gaat
spelen in toekomstige productiemethoden en de distributie van fysieke producten. Wat deze
ontwikkelingen concreet voor het intellectueel eigendomsrecht zullen betekenen, valt nog te bezien,
maar dat ze tot een aardverschuiving kunnen leiden is wel duidelijk.
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