Voorwoord

In uw handen heeft u de wettenbundel Internetrecht 2017/18, waarvan de redactie van deze
zevende editie wederom in handen was van Arno Lodder en Mathieu Paapst.
De eerste vijf drukken werden uitgegeven door Ars Aequi, en vanaf 2016 wordt de bundel uitgegeven door Wolters Kluwer.
Ook in deze editie hebben we naast de Wet bescherming persoonsgegevens ook de op 25 mei
2018 van kracht wordende Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) opgenomen.
Deze verordening heeft bijzonder veel invloed op de beoefenaars van het internetrecht. Nog niet
opgenomen is het voorstel voor de e-Privacyverordening die er bijvoorbeeld voor moet gaan
zorgen dat in heel Europa op een vergelijkbare wijze met cookies wordt omgegaan.
Ook ontbreken er in deze bundel een aantal wetten die weliswaar door het parlement aangenomen zijn, maar waarvan er bij de afsluiting van deze editie op 1 augustus 2017 nog geen
datum voor inwerkingtreding bekend was gemaakt. Daarbij gaat het onder meer om de nieuwe
“Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 20xx” waardoor we vooralsnog de huidige tekst
van de Wiv 2002 hebben moeten opnemen. Ook voor de “Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity” ontbreekt nog een datum voor inwerkingtreding, waarschijnlijk omdat de
bepalingen daarin overgeheveld zullen gaan worden naar een nieuwe Cybersecuritywet ter
implementatie van Richtlijn 2016/1148. Die wet is echter nog niet in behandeling genomen bij
de Tweede Kamer. Datzelfde lot is de Wet GDI beschoren.
Evenals bij de eerdere edities hebben we getracht een bundel te maken die kan voorzien in de
noodzakelijke wettelijke verzameling om het internetrecht te kunnen beoefenen. We ontkomen
er daarbij niet aan om bepaalde onderwerpen buiten beschouwing te laten. Uiteraard houden
wij ons aanbevolen voor opmerkingen en suggesties van gebruikers.
Mathieu H. Paapst
Universitair docent Recht & Informatiemanagement, Rijksuniversiteit Groningen,
Business manager Adviesbureau ICTRecht
Arno R. Lodder
Hoogleraar Internet Governance and Regulation, Vrije Universiteit Amsterdam
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Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, Stb. 1912, 308,
zoals laatstelijk gewijzigd op 30 juni 2015, Stb. 2015, 257 (i.w.tr. 01-07-2015)
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is eene nieuwe regeling van het
auteursrecht vast te stellen;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk I
Algemeene bepalingen
§1
De aard van het auteursrecht
Art. 1
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
Art. 2
- 1. Het auteursrecht gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht.
- 2.	De maker, of zijn rechtverkrijgende, kan aan een derde een licentie verlenen voor het
geheel of een gedeelte van het auteursrecht.
- 3.	De levering vereist voor gehele of gedeeltelijke overdracht, alsmede de verlening van een
exclusieve licentie, geschiedt bij een daartoe bestemde akte. De overdracht of de verlening van
een exclusieve licentie omvat alleen die bevoegdheden die in de akte staan vermeld of die uit
de aard en de strekking van de titel of licentieverlening noodzakelijkerwijs voortvloeien.
- 4.	Het auteursrecht dat toekomt aan de maker van een werk, alsmede, na het overlijden van
de maker, het auteursrecht op niet openbaar gemaakte werken dat toekomt aan degene die het
als erfgenaam of legataris van de maker heeft verkregen, is niet vatbaar voor beslag.
- 5.	Het derde lid, tweede volzin, en het vierde lid zijn niet van toepassing op een maker als
bedoeld in artikel 7 en 8.
§2
De maker van het werk
Art. 3
(Vervallen.)
Art. 4
- 1. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het
werk als zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de
openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar
maakt.
- 2. Wordt bij het houden van een niet in druk verschenen mondelinge voordracht geen mededeling omtrent de maker gedaan, dan wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, voor de
maker gehouden hij die de mondelinge voordracht houdt.
Art. 5
- 1. Van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit afzonderlijke
werken van twee of meer personen, wordt, onverminderd het auteursrecht op ieder werk afzonderlijk, als de maker aangemerkt degene, onder wiens leiding en toezicht het gansche werk
is tot stand gebracht, of bij gebreke van dien, degene, die de verschillende werken verzameld
heeft.
- 2. Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van eenig daarin opgenomen afzonderlijk werk, waarop auteursrecht
bestaat, door een ander dan den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden.
- 3. Is zulk een afzonderlijk werk niet te voren openbaar gemaakt, dan wordt, tenzij tusschen
partijen anders is overeengekomen, als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van dat afzonderlijk werk door den maker
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daarvan of diens rechtverkrijgenden, indien daarbij niet het werk vermeld wordt, waarvan het
deel uitmaakt.
Art. 6
Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en
toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.
Art. 7
Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde
werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is
overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken
zijn vervaardigd.
Art. 8
Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van
haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te
vermelden, wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt.
Art. 9
Indien op of in eenig in druk verschenen exemplaar van het werk de maker niet, of niet met zijn
waren naam, is vermeld, kan tegenover derden het auteursrecht ten behoeve van den rechthebbende worden uitgeoefend door dengene, die op of in dat exemplaar van het werk als de uitgever ervan is aangeduid, of bij gebreke van zoodanige aanduiding, door dengene, die op of in het
exemplaar van het werk als de drukker ervan is vermeld.
§3
De werken, waarop auteursrecht bestaat
Art. 10
- 1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:
1°
boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften;
2°
tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
3°
mondelinge voordrachten;
4°
choreografische werken en pantomimes;
5°
muziekwerken met of zonder woorden;
6°
teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
7°
aardrijkskundige kaarten;
8°
ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
9°
fotografische werken;
10° filmwerken;
11° werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12° computerprogramma's en het voorbereidend materiaal;
en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op
welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.
- 2. Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of
kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede
verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.
- 3. Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of
methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk,
worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht
of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen,
als zelfstandige werken beschermd.
Art. 11
Er bestaat geen auteursrecht op wetten, besluiten en verordeningen, door de openbare macht
uitgevaardigd, noch op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.
§4
Het openbaar maken
Art. 12
- 1. Onder de openbaarmaking van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
mede verstaan:
1°
de openbaarmaking van eene verveelvoudiging van het geheel of een gedeelte van het
werk;
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2°

de verbreiding van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging
daarvan, zoolang het niet in druk verschenen is;
3°
het verhuren of uitlenen van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk
met uitzondering van bouwwerken en werken van toegepaste kunst, of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is
gebracht;
4°
de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het geheel of een
gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan;
5°
het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel
van een satelliet of een andere zender of een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1.1 van
de Mediawet 2008.
- 2. Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid, onder 3°, wordt verstaan het voor een beperkte tijd en tegen een direct of indirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter
beschikking stellen.
- 3. Onder uitlenen als bedoeld in het eerste lid, onder 3°, wordt verstaan het voor een beperkte tijd en zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter
beschikking stellen door voor het publiek toegankelijke instellingen.
- 4. Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt mede begrepen die in besloten kring, tenzij deze zich beperkt tot de familie-, vrienden- of daaraan gelijk
te stellen kring en voor de toegang tot de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling geen
betaling, in welke vorm ook, geschiedt. Hetzelfde geldt voor een tentoonstelling.
- 5. Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een
rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering
of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of
tot een wetenschappelijk doel.
- 6. Als afzonderlijke openbaarmaking wordt niet beschouwd de gelijktijdige uitzending van
een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door hetzelfde organisme dat dat
programma oorspronkelijk uitzendt.
- 7. Onder het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door
middel van een satelliet wordt verstaan de handeling waarbij de programmadragende signalen
voor ontvangst door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en
terug naar de aarde voert. Indien de programmadragende signalen in gecodeerde vorm worden
uitgezonden, is er sprake van het uitzenden van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door middel van een satelliet, indien de middelen voor het decoderen van de
uitzending door of met toestemming van de omroeporganisatie ter beschikking van het publiek
worden gesteld.
Art. 12a
- 1. Indien de maker het verhuurrecht, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, met betrekking
tot een op een fonogram vastgelegd werk van letterkunde, wetenschap of kunst aan de producent
daarvan heeft overgedragen, is de producent de maker een billijke vergoeding verschuldigd voor
de verhuur.
- 2. Van het in het eerste lid bedoelde recht op een billijke vergoeding kan geen afstand worden gedaan.
Art. 12b
Indien een exemplaar van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst door of met toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende voor de eerste maal in een van de lidstaten van de
Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het verkeer is gebracht door eigendomsoverdracht, dan vormt het anderszins
in het verkeer brengen van dat exemplaar, met uitzondering van verhuur en uitlening, geen
inbreuk op het auteursrecht.
§5
Het verveelvoudigen
Art. 13
Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede
verstaan de vertaling, de muziekschikking, de verfilming of tooneelbewerking en in het algemeen
iedere geheele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigden vorm, welke niet als een
nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt.
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Art. 13a
Onder de verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
verstaan de tijdelijke reproductie die van voorbijgaande of incidentele aard is, en die een integraal
en essentieel onderdeel vormt van een technisch procédé dat wordt toegepast met als enig doel
a)
de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of
b)
een rechtmatig gebruik
van een werk mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde bezit.
Art. 14
Onder het verveelvoudigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt mede
verstaan het vastleggen van dat werk of een gedeelte daarvan op enig voorwerp dat bestemd is
om een werk ten gehore te brengen of te vertonen.
§6
De beperkingen van het auteursrecht
Art. 15
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd het overnemen van berichten of artikelen over actuele economische, politieke,
godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard
die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium
dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:
1°
het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of
televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;
2°
artikel 25 in acht wordt genomen;
3°
de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4°
het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.
- 2.	Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.
Art. 15a
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel mits:
1°
het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is;
2°
het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk
verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door
het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;
3°
artikel 25 in acht wordt genomen; en
4°
voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld.
- 2. Onder citeren wordt in dit artikel mede begrepen het citeren in de vorm van persoverzichten uit in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen artikelen.
- 3.	Dit artikel is mede van toepassing op het citeren in een andere taal dan de oorspronkelijke.
Art. 15b
Als inbreuk op het auteursrecht op een door of vanwege de openbare macht openbaar gemaakt
werk van letterkunde, wetenschap of kunst, waarvan de openbare macht de maker of rechtverkrijgende is, wordt niet beschouwd verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan,
tenzij het auteursrecht, hetzij in het algemeen bij wet, besluit of verordening, hetzij in een bepaald geval blijkens mededeling op het werk zelf of bij de openbaarmaking daarvan uitdrukkelijk is voorbehouden. Ook als een zodanig voorbehoud niet is gemaakt, behoudt de maker
echter het uitsluitend recht, zijn werken, die door of vanwege de openbare macht zijn openbaar
gemaakt, in een bundel verenigd te doen verschijnen.
Art. 15c
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd het uitlenen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, van het geheel of een
gedeelte van een exemplaar van het werk of van een verveelvoudiging daarvan die door de
rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, mits degene die de uitlening
verricht of doet verrichten een billijke vergoeding betaalt. De eerste zin is niet van toepassing
op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12° tenzij dat werk onderdeel uitmaakt
van een van gegevens voorziene informatiedrager en uitsluitend dient om die gegevens toegankelijk te maken.
- 2. Instellingen van onderwijs en instellingen van onderzoek en de aan die instellingen verbonden bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek zijn vrijgesteld van de betaling van een
vergoeding voor uitlenen als bedoeld in het eerste lid.
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- 3. Publiek toegankelijke bibliotheekvoorzieningen, die in overwegende mate door gemeenten, provincies, het rijk of het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba worden gesubsidieerd of in stand gehouden, zijn voor het uitlenen van op basis van artikel 15i omgezette
werken aan bij die voorzieningen ingeschreven personen met een handicap, vrijgesteld van
betaling van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.
- 4.	De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd indien de betalingsplichtige
kan aantonen dat de maker of diens rechtverkrijgende afstand heeft gedaan van het recht op
een billijke vergoeding. De maker of diens rechtverkrijgende dient de afstand schriftelijk mee
te delen aan de in de artikelen 15d en 15f bedoelde rechtspersonen.
Art. 15d
De hoogte van de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door een door
Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen aan te wijzen stichting waarvan het bestuur zodanig is samengesteld dat de
belangen van de makers of hun rechtverkrijgenden en de ingevolge artikel 15c, eerste lid, betalingsplichtigen op evenwichtige wijze worden behartigd. De voorzitter van het bestuur van deze
stichting wordt benoemd door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het aantal bestuursleden van deze stichting dient
oneven te zijn.
Art. 15e
Geschillen met betrekking tot de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde vergoeding worden in eerste
aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank Den Haag.
Art. 15f
- 1. De betaling van de in artikel 15c bedoelde vergoeding dient te geschieden aan een door
Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen aan te wijzen naar hun oordeel representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding. In aangelegenheden betreffende de vaststelling van de hoogte van de vergoeding en de inning daarvan alsmede de uitoefening van het uitsluitende recht vertegenwoordigt de in de vorige zin bedoelde
rechtspersoon de rechthebbenden in en buiten rechte.
- 2.	De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
- 3.	De verdeling van de geïnde vergoedingen geschiedt overeenkomstig een reglement, dat is
opgesteld door de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, en dat is goedgekeurd door het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
Art. 15g
Degene die tot betaling van de in artikel 15c, eerste lid, bedoelde vergoeding verplicht is, is
gehouden, voor zover geen ander tijdstip is overeengekomen, vóór 1 april van ieder kalenderjaar
aan de in artikel 15f, eerste lid, bedoelde rechtspersoon opgave te doen van het aantal rechtshandelingen, bedoeld in artikel 15c. Hij is voorts gehouden desgevraagd aan deze rechtspersoon
onverwijld de bescheiden of andere informatiedragers ter inzage te geven, waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoeding.
Art. 15h
Tenzij anders overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk van
letterkunde, wetenschap of kunst beschouwd het door middel van een besloten netwerk beschikbaar stellen van een werk dat onderdeel uitmaakt van verzamelingen van voor het publiek
toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea of archieven die niet het behalen
van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven, door middel van
daarvoor bestemde terminals in de gebouwen van die instellingen aan individuele leden van
het publiek voor onderzoek of privé-studie.
Art. 15i
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking die uitsluitend bestemd is voor mensen met een handicap, mits deze direct met de handicap verband houdt, van niet commerciële
aard is en wegens die handicap noodzakelijk is.
- 2. Voor de verveelvoudiging of openbaarmaking, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van
de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd.
Art. 16
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van gedeelten ervan uitsluitend ter
toelichting bij het onderwijs, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt
gerechtvaardigd, mits:
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het werk waaruit is overgenomen rechtmatig openbaar gemaakt is;
het overnemen in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is;
3°
artikel 25 in acht wordt genomen;
4°
Voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
5°
aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding wordt betaald.
- 2. Waar het geldt een kort werk of een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 6°.,
onder 9°. of onder 11°. mag voor hetzelfde doel en onder dezelfde voorwaarden het gehele werk
worden overgenomen.
- 3. Waar het het overnemen in een compilatiewerk betreft, mag van dezelfde maker niet meer
worden overgenomen dan enkele korte werken of korte gedeelten van zijn werken, en waar het
geldt werken als bedoeld in artikel 10, eerste lid onder 6°., onder 9°. of onder 11°. niet meer dan
enkele van die werken en in zodanige verveelvoudiging, dat deze door haar grootte of door de
werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk verschil vertoont met het oorspronkelijke met dien verstande, dat wanneer van deze werken er twee of meer verenigd openbaar
zijn gemaakt, die verveelvoudiging slechts ten aanzien van een daarvan geoorloofd is.
- 4.	De bepalingen van dit artikel zijn mede van toepassing ten aanzien van het overnemen in
een andere taal dan de oorspronkelijke.
Art. 16a
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet
beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-,
film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor
zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.
Art. 16b
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct
of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen
uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.
- 2. Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de partituur
of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die
verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk, behalve indien het
betreft:
a.
werken, waarvan naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren
tegen betaling, in welke vorm ook, aan derden ter beschikking zullen worden gesteld;
b.
in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen korte artikelen, berichten of
andere stukken.
- 3. Waar het geldt een werk, als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder 6°, moet de verveelvoudiging door haar grootte of door de werkwijze, volgens welke zij vervaardigd is, een duidelijk verschil vertonen met het oorspronkelijke werk.
- 4. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten verveelvoudiging heeft plaatsgevonden, mogen
de vervaardigde exemplaren niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden
aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of
bestuurlijke procedure.
- 5.	Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor de verveelvoudiging,
bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke
vergoeding is verschuldigd. Daarbij kunnen nadere regelen worden gegeven en voorwaarden
worden gesteld.
- 6.	Dit artikel is niet van toepassing op het reproduceren, bedoeld in artikel 16c, noch op het
nabouwen van bouwwerken.
Art. 16c
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat
bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen
oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.
- 2. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens
rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de
vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.
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- 3. Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip
dat de door hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de
importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.
- 4.	De verplichting tot betaling van de vergoeding vervalt indien de ingevolge het tweede lid
betalingsplichtige een voorwerp als bedoeld in het eerste lid uitvoert.
- 5.	De vergoeding is slechts eenmaal per voorwerp verschuldigd.
- 6.	Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot de voorwerpen ten aanzien waarvan de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, verschuldigd is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts nadere regelen worden gegeven en
voorwaarden worden gesteld ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel met betrekking tot
de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding.
- 7. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, mogen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure.
- 8.	Dit artikel is niet van toepassing op het verveelvoudigen van een met elektronische middelen toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid.
Art. 16d
- 1. De betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding dient te geschieden aan een door
Onze Minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die
belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding overeenkomstig een reglement, dat
is opgesteld door deze rechtspersoon, en dat is goedgekeurd door het College van Toezicht,
bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. In
aangelegenheden betreffende de inning en vergoeding vertegenwoordigt deze rechtspersoon
de makers of hun rechtverkrijgenden in en buiten rechte.
- 2. De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
Art. 16e
De hoogte van de in artikel 16c bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door een door Onze
Minister van Justitie aan te wijzen stichting waarvan het bestuur zodanig is samengesteld dat
de belangen van de makers of hun rechtverkrijgenden en de ingevolge artikel 16c, tweede lid,
betalingsplichtigen op evenwichtige wijze worden behartigd. De voorzitter van het bestuur van
deze stichting wordt benoemd door Onze Minister van Justitie.
Art. 16f
Degene die tot betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding verplicht is, is gehouden
onverwijld of binnen een met de in artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon overeengekomen tijdvak opgave te doen aan deze rechtspersoon van het aantal van de door hem geïmporteerde of vervaardigde voorwerpen, bedoeld in artikel 16c, eerste lid. Hij is voorts gehouden
aan deze rechtspersoon op diens aanvrage onverwijld die bescheiden ter inzage te geven, waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte
van de vergoeding.
Art. 16g
Geschillen met betrekking tot de vergoeding, bedoeld in de artikelen 15i, 16, 16b, 16c en 16h,
worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank Den Haag.
Art. 16ga
- 1. De verkoper van de in artikel 16c, eerste lid bedoelde voorwerpen is gehouden aan de in
artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon op diens aanvraag onverwijld die bescheiden ter
inzage te geven waarvan de kennisneming noodzakelijk is om vast te stellen of de in artikel 16c,
tweede lid, bedoelde vergoeding door de fabrikant of de importeur betaald is.
- 2. Indien de verkoper niet kan aantonen dat de vergoeding door de fabrikant of de importeur
betaald is, is hij verplicht tot betaling daarvan aan de in artikel 16d, eerste lid, bedoelde rechtspersoon, tenzij uit de in het eerste lid genoemde bescheiden blijkt wie de fabrikant of de importeur is.
Art. 16h
- 1. Een reprografische verveelvoudiging van een artikel in een dag-, nieuws- of weekblad of
een tijdschrift of van een klein gedeelte van een boek en van de in zo'n werk opgenomen andere werken wordt niet beschouwd als inbreuk op het auteursrecht, mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.
- 2.	Een reprografische verveelvoudiging van het gehele werk wordt niet beschouwd als inbreuk
op het auteursrecht, indien van een boek naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen
nieuwe exemplaren tegen betaling, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden
gesteld, mits voor deze verveelvoudiging een vergoeding wordt betaald.
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- 3.	Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat ten aanzien van de verveelvoudiging van werken als bedoeld bij artikel 10, eerste lid, onder 1°, van het in een of meer der
voorgaande leden bepaalde mag worden afgeweken ten behoeve van de uitoefening van de
openbare dienst, alsmede ten behoeve van de vervulling van taken waarmee in het algemeen
belang werkzame instellingen zijn belast. Daarbij kunnen nadere regelen worden gegeven en
nadere voorwaarden worden gesteld.
Art. 16i
- 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 16h, wordt berekend over iedere pagina waarop een
werk als bedoeld in het eerste en tweede lid van dat artikel reprografisch verveelvoudigd is.
- 2.	Bij algemene maatregel van bestuur wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld en
kunnen nadere regelen en voorwaarden worden gesteld.
Art. 16j
Een met inachtneming van artikel 16h vervaardigde reprografische verveelvoudiging mag, zonder toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende, alleen worden afgegeven aan personen
die in dezelfde onderneming, organisatie of instelling werkzaam zijn, tenzij de afgifte geschiedt
ten behoeve van een rechterlijke of administratieve procedure.
Art. 16k
- 1. De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, vervalt door verloop
van drie jaar na het tijdstip waarop de verveelvoudiging vervaardigd is.
- 2.	De vergoeding is niet verschuldigd indien de betalingsplichtige kan aantonen dat de maker
of diens rechtverkrijgende afstand heeft gedaan van het recht op de vergoeding.
Art. 16l
- 1. De betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te geschieden aan een door
Onze Minister van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die
met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding.
- 2. In aangelegenheden betreffende de inning van de vergoeding vertegenwoordigt de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, de makers of hun rechtverkrijgenden in en buiten rechte.
- 3.	De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, hanteert voor de verdeling van de geïnde
vergoedingen een reglement. Het reglement behoeft de goedkeuring van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
- 4.	De rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, staat onder toezicht van het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
- 5.	Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing voorzover degene die tot betaling van de
vergoeding verplicht is, kan aantonen dat hij met de maker of zijn rechtverkrijgende overeengekomen is dat hij de vergoeding rechtstreeks aan deze zal betalen.
Art. 16m
- 1. Degene die de vergoeding, bedoeld in artikel 16h, dient te betalen aan de rechtspersoon,
bedoeld in artikel 16l, eerste lid, is gehouden aan deze opgave te doen van het totale aantal reprografische verveelvoudigingen dat hij per jaar maakt.
- 2.	De opgave, bedoeld in het eerste lid, behoeft niet gedaan te worden, indien per jaar minder
dan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal reprografische verveelvoudigingen gemaakt wordt.
Art. 16n
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt
niet beschouwd de verveelvoudiging door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea of archieven die niet het behalen van een direct of indirect economisch
of commercieel voordeel nastreven, indien die verveelvoudiging geschiedt met als enig doel:
1°
het exemplaar van het werk te restaureren;
2°
bij dreiging van verval van het exemplaar van het werk een verveelvoudiging daarvan te
behouden voor de instelling;
3°
het werk raadpleegbaar te houden als de technologie waarmee het toegankelijk gemaakt
kan worden in onbruik raakt.
- 2.	De in het eerste lid bedoelde verveelvoudigingen zijn slechts geoorloofd indien:
1°
de exemplaren van het werk deel uitmaken van de verzameling van de voor het publiek
toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en musea of archieven die een beroep
op deze beperking doen; en
2°
artikel 25 in acht wordt genomen.
Art. 16o
- 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 1, 5 of 10, wordt niet beschouwd de reproductie of beschikbaarstelling door voor het publiek toegankelijke bibliotheken, onderwijsinstellingen en
musea, alsmede archieven en instellingen voor cinematografisch of audiovisueel erfgoed die
niet het behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel nastreven, van
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een voor het eerst in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte openbaar gemaakt werk mits:
a.
het werk deel uitmaakt van de eigen verzameling van de hiervoor bedoelde organisaties;
b.
de rechthebbende op het werk na een zorgvuldig onderzoek als bedoeld in artikel 16p niet
is geïdentificeerd en opgespoord; en
c.
de reproductie en beschikbaarstelling geschiedt in het kader van de uitoefening van een
publieke taak, in het bijzonder het behouden en restaureren van de werken en het verstrekken van voor culturele en onderwijsdoeleinden bestemde toegang tot de werken uit de
eigen verzameling van de hiervoor bedoelde organisaties.
- 2. Indien aan twee of meer personen het auteursrecht toekomt op het werk en na een zorgvuldige onderzoek niet alle rechthebbenden zijn geïdentificeerd en opgespoord, kan het werk
alleen worden gereproduceerd en beschikbaar gesteld indien de opgespoorde rechthebbende
met betrekking tot de rechten waarover hij beschikt daarvoor toestemming verleent. De organisaties, genoemd in het eerste lid, vermelden bij de beschikbaarstelling de geïdentificeerde,
maar niet opgespoorde rechthebbende(n).
- 3.	Een werk dat niet eerder is openbaar gemaakt, kan worden gereproduceerd en beschikbaar
gesteld, overeenkomstig het eerste lid, indien het werk met toestemming van de rechthebbende in de in het eerste lid onder a bedoelde verzameling is opgenomen en redelijkerwijs
aannemelijk is dat de rechthebbende zich niet tegen de reproductie en beschikbaarstelling zou
verzetten.
- 4.	De organisaties, genoemd in het eerste lid, mogen met de reproductie en beschikbaarstelling inkomsten generen op voorwaarde dat deze inkomsten uitsluitend dienen ter vergoeding
van de kosten van de digitalisering en beschikbaarstelling van de in het eerste lid bedoelde
werken.
Art. 16p
- 1. Het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbende, als bedoeld in artikel 16o, eerste lid,
onder b, wordt uitgevoerd door voor ieder werk als bedoeld in artikel 16o, eerste lid, en voor
ieder daarin opgenomen werk van letterkunde, wetenschap of kunst de voor de desbetreffende
categorie van werken geschikte bronnen voor het opsporen van rechthebbenden te raadplegen.
Op voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bij algemene
maatregel van bestuur regels gegeven ten aanzien van de bij het onderzoek te raadplegen bronnen.
- 2.	Het onderzoek vindt plaats in de lidstaat waarin het werk voor het eerst is openbaar gemaakt. Voor filmwerken vindt het onderzoek plaats in de lidstaat waar de producent zijn zetel
of gewone woonplaats heeft.
- 3. Voor een werk als bedoeld in artikel 16o, derde lid, vindt het onderzoek plaats in de lidstaat
waar de organisatie die het werk met toestemming van de rechthebbende in de eigen verzameling heeft opgenomen, is gevestigd.
- 4. Indien er aanwijzingen zijn dat informatie over de rechthebbende aanwezig is in een andere lidstaat, worden ook de in die lidstaat voor een zorgvuldig onderzoek voorgeschreven
bronnen geraadpleegd.
- 5.	De organisaties, bedoeld in artikel 16o, eerste lid, houden bij welke bronnen in het kader
van het onderzoek zijn geraadpleegd en welke informatie hieruit is voortgekomen. De organisaties verstrekken de volgende gegevens aan een op voordracht van Onze Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instantie, ten behoeve van doorgeleiding aan het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt:
a.
de resultaten van het zorgvuldig onderzoek dat door de organisaties is verricht en dat tot
de conclusie heeft geleid dat het werk verweesd is;
b.
de wijze waarop het werk zal worden gebruikt;
c.
de contactgegevens van de organisaties; en
d.
voor zover van toepassing, iedere wijziging in de status van het werk.
Op voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld over de aan te leveren gegevens en de
wijze van aanleveren.
- 6. Voor verweesde werken opgenomen in de databank van het Harmonisatiebureau, genoemd
in het vijfde lid, is voor de reproductie en beschikbaarstelling als bedoeld in artikel 16o, eerste
lid, een zorgvuldig onderzoek als bedoeld in artikel 16o, eerste lid, onder b, niet noodzakelijk.
Art. 16q
Het gebruik van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst overeenkomstig artikel 16o,
eerste lid, wordt beëindigd indien een rechthebbende met betrekking tot de rechten waar hij
over beschikt, gebruik maakt van de mogelijkheid om de status van verweesd werk te beëindigen. De organisaties bedoeld in artikel 16o, eerste lid, zijn aan de rechthebbende een billijke
vergoeding verschuldigd voor het gebruik dat op grond van artikel 16o van het werk is gemaakt.
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