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Recente auteursrechtverdragen
met onderhandelingsruimte

Is voor het laten verschijnen van een auteursrechtelijk
beschermde tekst op het beeldscherm altijd de toe-

stemming van de rechthebbende uitgever vereist? Als de
voorstellen van de World Intellectual Property Organisa-
tion (WIPO) van september vorig jaar ongewijzigd wa-
ren aangenomen was dat inderdaad het geval geweest.
Dat is gelukkig niet gebeurd. De twee internationale
verdragen die in Genève op 20 december 1996 wel
werden aangenomen beperken de mogelijkheden die de
digitalisering van informatie biedt minder dan aanvan-
kelijk verwacht. De positie van uitgevers aan de ene kant
en van gebruikersgroepen, zoals bibliotheken, aan de
andere kant, zal nog wel nader moeten worden inge-
vuld. Daarbij zal veel afhangen van het rechterlijk

oordeel, maar ook van de onderhandelingen tussen
belanghebbenden.

Evenwicht

Het auteursrecht beoogt tot een zodanig evenwicht
tussen de belangen van de auteursrechthebbenden en de
gebruikers van informatie te komen, dat de vrije verga-
ring van informatie niet wordt verhinderd, terwijl het
voor rechthebbenden toch de moeite waard blijft die
informatie te blijven produceren. De Geneefse confe-
rentie is in staat gebleken om zowel in het nieuwe
auteursrechtverdrag als in het verdrag over de naburige
rechten de balans te blijven behouden. Dat kan worden
aangemerkt als een opmerkelijke prestatie want juist in
een digitale samenleving is dit een kwetsbaar evenwicht
gebleken. De verdragen kunnen beschouwd worden als
een voor beide partijen acceptabel compromis na een
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kelijk maken van informatie in het algemeen belang.
Ook blijft het de vraag of en zo ja, in hoeverre het
auteursrecht en de naburige rechten de ‘huiskamer’
kunnen en mogen binnendringen. Het gaat dan om de
privacy en de mogelijkheid om naleving van rechten af
te dwingen. Achter de horizon schuilt tenslotte het
‘gevaar’ dat de techniek het auteursrecht verdringt en
ook dat raadpleging van niet of niet meer beschermd
materiaal opnieuw aan (dan niet wettelijk geregelde)
beperkingen onderhevig wordt. De discussie in Genève
heeft aan al deze aspecten niet veel aandacht besteed.
De nieuwe verdragen beogen in elk geval niet
het bestaande evenwicht tussen de betrokken
belangen te doorbreken; het bestaande sys-
teem van beperkingen en uitzonderingen is
in beginsel uitdrukkelijk gehandhaafd. Dat
wil zeggen dat nationale wetgevers beper-
kingen en uitzonderingen mogen maken
mits ze niet leiden tot economische schade

voor de rechthebbenden. Voor informatiemakelaars is
die kwestie natuurlijk van groot belang. De discussie
daarover zal op verschillende fronten – nationaal, Euro-
pees, mondiaal maar bovenal tussen betrokkenen –
verder gevoerd worden. Denkbaar is dat bestaande
beperkingen en uitzonderingen toch nog eens tegen het
licht gehouden moeten worden, maar evenzeer denk-
baar is dat er nieuwe bijkomen.
Wellicht is het ook zo dat meer dan thans het geval is
individuele afspraken tussen rechthebbenden/uitgevers
en gebruikers over uitoefening van rechten worden

gemaakt. Zo is al een geval bekend van een
universiteit die een ‘maatwerk-licentie’ heeft

gekregen van uitgevers voor on line gebruik
van door hen uitgegeven werken. Voor ‘zelf-

regulering’ bestaat in ieder geval de nodige
ruimte – vooral nu de nieuwe internatio-

nale regels daarvoor nog alle ruimte bie-
den.
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blijkbaar vrij gelijkwaardige belangenstrijd. De positie
van gebruikersgroepen, waaronder bibliotheken, is in
het algemeen niet duidelijk vertegenwoordigd in inter-
nationale fora. Deze groepen zijn vaak minder goed
georganiseerd omdat ze daarvoor minder fondsen tot
hun beschikking hebben. Informatieproducenten zoals
uitgevers laten zich over het algemeen vertegenwoordi-
gen door goed betaalde experts. Dat levert een ongelijke
strijd op voor gebruikersgroepen. Toch is het, dat is ook
nu weer gebleken, van cruciaal belang dat ook deze
groepen hun stem laten horen. Zij hebben daarmee veel
schade aan hun onderhandelingsuitgangspunt voorko-
men.

Relevante resultaten

Dankzij de inspanningen van een aantal lobbygroepen
zijn de door WIPO voorgestelde bepalingen ten aanzien
van het verveelvoudigingsrecht, de beperkingen op de
exclusieve rechten en de handhaving van digitale rech-
ten sterk aangepast.
De oorspronkelijke verdragsvoorstellen van WIPO ver-
klaarden de auteursrechthebbende exclusief gerechtigd
ten aanzien van alle – óók tijdelijke – verveelvoudigings-
handelingen. Daarmee zou browsen (digitaal bladeren)
op het Internet en het in beeld brengen van tekst zonder
voorafgaande toestemming van de rechthebbende in
beginsel zelfs verboden zijn. Bij die handelingen wordt
namelijk een tijdelijke kopie van de tekst gemaakt in het
werkgeheugen van de computer. In de uiteindelijke
verdragstekst worden dergelijke vluchtige kopieën niet
expliciet aangemerkt als exclusief voorbehouden aan de
auteursrechthebbende.
Wel is een verklaring opgenomen waarin storage (opslag)
in een elektronisch medium als verveelvoudiging wordt
aangemerkt. Onduidelijk is hierbij hoe lang een derge-
lijke opslag duurt; enige seconden, enige minuten of
enkele uren. Aangenomen moet worden dat de vastleg-
ging op een stabiele elektronische drager (bijvoorbeeld
een harde schijf) in ieder geval als verveelvoudiging
moet worden aangemerkt.
Op de exploitatierechten van de auteursrechthebbende
bestaat traditioneel een groot aantal uitzonderingen. Zo
mag de informatieconsument een beschermd werk in
sommige gevallen voor eigen gebruik kopiëren. De
nieuwe verdragen laten de in de nationale auteurswet-
ten reeds bestaande uitzonderingen in stand. Eveneens
wordt de mogelijkheid opengelaten voor de creatie van
nieuwe uitzonderingen wanneer dat voor gebruikers
van informatie noodzakelijk mocht blijken. Zulke uit-
zonderingen mogen de normale exploitatie van een
werk echter niet negatief beïnvloeden.
In het kader van de handhaving van de digitale rechten

krijgen de tot de verdragen toetredende landen de
verplichting opgelegd om in hun nationale wetgeving
het maken of verhandelen van zogenaamde decodeer-
programma’s te verbieden wanneer deze primair ten
doel hebben de technische beschermingscode te ontcij-
feren om zo inbreuk op auteursrecht te kunnen maken.
De verdragen verbieden, in tegenstelling tot de oor-
spronkelijke voorstellen, niet het maken of verhandelen
van decoders wanneer deze bijvoorbeeld voor archi-
versingsdoeleinden worden gebruikt of om de techni-
sche bescherming die is aangebracht op niet beschermde
informatie te kunnen omzeilen.

Onbeslist

Zoals Arkenbout in zijn bijdrage aangeeft zijn veel zaken
in de Geneefse verdragen onbeslist gebleven. Zo is de
exacte invulling van het reproductiebegrip in een digi-
tale omgeving opengelaten. Wanneer is er sprake van
elektronische opslag? Is het geoorloofd om uittreksels te
maken om deze vervolgens ter beschikking te stellen aan
het publiek? In het verlengde ligt de vraag van het
toegankelijk maken van informatie door bibliotheken in
het algemeen. Hierover laat Visser in dit nummer zijn
licht schijnen. Voor de aan (elektronische) databanken
gerelateerde problemen leze men de bijdrage van
Hugenholtz.
Voor ons land is regeling van auteursrecht in de digitale
omgeving in het algemeen minder acuut. De Neder-
landse wetgeving is immers zo flexibel dat de rechter in
staat is ook nieuwe technologische producten en exploi-
tiemethoden onder de bestaande regels te interpreteren.
Welke handelingen wel en welke niet geacht worden te
strijden met de wettige belangen van de rechthebben-
den zal voorlopig van het rechterlijk oordeel afhangen.
Ook de onderlinge contractuele afspraken tussen recht-
hebbenden en gebruikers zullen van grote invloed zijn
op de uiteindelijke situatie. Hieronder zal blijken waarom.

Interpretatie van bestaande
rechten en beperkingen

Volgens het persbericht dat WIPO deed uitgaan nadat
beide verdragen waren aangenomen, werd geen bepa-
ling omtrent de tijdelijke technische verveelvoudinging
opgenomen, omdat deze problematiek voldoende bin-
nen de bestaande internationale normen zou kunnen
worden opgelost. De vraag is echter op welke wijze die
normen moeten worden geïnterpreteerd. Hier treft men
de achilleshiel van het auteursrecht in de digitale omge-
ving. Om deze bloot te leggen moeten twee denkstappen
genomen worden.
In de eerste plaats: is een tijdelijke technische verveel-
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voudiging aan te merken als auteursrechtelijke relevante
handeling, en dus zonder toestemming van de rechtheb-
bende in strijd met het auteursrecht? Of is het een
gebruikshandeling, zoals waarnemen of lezen, en dus
toegestaan? Algemeen wordt aangenomen dat het en-
kele waarnemen van een werk – ook al is daarvoor een
of ander apparaat nodig, zoals een grammofoon of een
cd-speler – niet als verveelvoudiging moet worden aan-
gemerkt. Dat is alleen anders voor computerprogramma-
tuur. In een Europese Richtlijn (die sinds 1994 ook in
onze Auteurswet is geïmplementeerd) is onder zware
pressie van grote softwareproducenten uitgemaakt dat
technische tijdelijke verveelvoudiging van software in
beginsel afhankelijk is van toestemming van de recht-
hebbende. Betoogd zou nu kunnen worden dat de
Geneefse conferentie het Europese softwareregime niet
heeft willen of kunnen volgen en dat daarom de voor
gebruik noodzakelijke technische verveelvoudigings-
handelingen buiten de macht van de rechthebbende
vallen. Of de rechter met deze redenering akkoord gaat
is echter niet zeker.
Daarmee komen we toe aan de tweede stap: de beper-
kingen op de exploitatierechten van de auteursrecht-
hebbende. Als bepaalde gebruikshandelingen tóch als
verveelvoudiging zouden worden aangemerkt, dan doet
de vraag zich voor of er dan wellicht een gerechtvaar-
digde grond is voor een beperking van dat verveel-
voudigingsrecht. WIPO noemt in dit kader een artikel
uit de Berner Conventie. Dit is het belangrijkste auteurs-
rechtverdrag uit 1886 dat in 1971 voor de laatste maal
werd gewijzigd. Het verveelvoudigingsrecht mag vol-
gens die Conventie beperkt worden: ‘mits dit reproduce-
ren geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van
het werk en de wettige belangen van de auteur niet op
ongerechtvaardigde wijze schaadt’. Dus wanneer dat
niet in strijd is met de gewettigde belangen van de
rechthebbende mag het exploitatierecht worden be-
perkt. Dit geeft ruimte voor een interpretatie die gunstig
is voor gebruikers van digitale informatie. Het enkele
lezen, bekijken of beluisteren van beschermde informa-
tie staat op zichzelf niet in de weg aan de exploitatie
ervan. Sterker nog: dat bekijken of lezen kan goede
reclame opleveren. Meestal gaat de consument pas
na het lezen van een achterflap van een boek
over tot de aanschaf daarvan. Zelf heb ik me
wel eens laten verleiden tot de aanschaf van
een boek na lezing van een samenvatting

op de website van een uitgever. De vrees van de uitgevers
voor tijdelijke digitale reproductie van hun werk is uiter-
aard niet geheel zonder grond. Met een gedigitaliseerde
tekst kunnen betrekkelijk eenvoudig zelfstandige
exploitatiehandelingen verricht worden die inderdaad
kunnen strijden met de wettige belangen van de uitge-
vers. Het is daarom aan bibliotheken en uitgeverijen om
samen tot een voor beide partijen wenselijk compromis
te komen binnen de kaders van bestaande rechten en
beperkingen.

Conclusies

Voor Nederland is met de invoering van de Geneefse
auteursrechtverdragen niet zo heel veel veranderd. Van
groot belang is echter dat voorkomen is dat internatio-
naal het vluchtige kopiëren dat noodzakelijk is voor
digitaal gebruik, aangemerkt wordt als exclusief voorbe-
houden aan de rechthebbende uitgever. Zou deze
gebruikshandeling wel als verveelvoudigingsrecht zijn
aangemerkt dan hadden bibliotheken vanuit een aan-
merkelijk ongunstiger uitgangspositie contractuele af-
spraken moeten maken met de uitgevers.
In onderling overleg zal in de nabije toekomst uitge-
maakt moeten worden wat bibliotheken exact wél en
wat zij niet mogen. Bij contractsonderhandelingen zou
aangeknoopt kunnen worden bij de bestaande en door
rechthebbenden geaccepteerde bibliothecaire praktijk.
Wanneer de bibliotheek zelfstandig primaire exploitatie-
handelingen verricht en de wettige belangen van de
rechthebbende uitgever daarmee daadwerkelijk schaadt,
is beperking van diens exploitatierechten uiteraard niet
gerechtvaardigd.
Met de Geneefse verdragen als uitgangspunt voor de
komende contractuele onderhandelingen tussen uitge-
vers en bibliotheken bestaat overigens goede hoop op
een evenwichtig en acceptabel compromis. In een situa-
tie waar de technologische ontwikkeling nog in volle
gang is, biedt zelfregulering de meest wenselijke oplos-
sing. In de eerste plaats is de kans groot dat nieuwe
technologiegebonden regels snel achterhaald worden.
Met zelfregulering wordt ook voorkomen dat het be-

staande evenwicht tussen gebruikers en recht-
hebbende uitgevers te zeer uit balans raakt door

regelgeving die anticipeert op mogelijke, maar
nog niet reëel aanwezige onevenwichtig-

heden.


