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Implementatie DSM-richtlijn 
Over TDM en de online beschikbaarstelling van out-of-commerce-werken zal OCW twee 
stakeholderdialogen organiseren, waarschijnlijk na de Tweede Kamerbehandeling van het 
implementatiewetsvoorstel (die hier te volgen is). De voorzitters van FOBID en FJC hebben al 
deelgenomen aan twee voorbereidende overleggen, één met de bibliotheeksector en één samen 
met de brancheverenigingen van andere erfgoedinstellingen, DEN en het Instituut voor 
Beeld&Geluid. Dit om te bezien of er namens bibliotheken, musea en archieven gezamenlijke 
standpunten naar voren kunnen worden gebracht in de stakeholderdialogen die gaan komen. Daar 
zullen we zeer waarschijnlijk stakeholders treffen zoals de Mediafederatie (voorheen Nederlands 
UitgeversVerbond NUV), collectieve beheersorganisaties LIRA en Pictoright, de Auteursbond, 
internationale wetenschappelijke uitgevers met Nederlandse oorsprong (Elsevier e.a.).  
 
Gebruik van afbeeldingen in digitale leeromgevingen  
Naar aanleiding van artikel 5 over digitaal onderwijs in de DSM-richtlijn 
 bepleiten auteursrechtgeleerden een vrijstelling in art. 12 lid 5 Auteurswet (waar cbo Pictoright 
kritisch over is, zie p. 5 van deze Boek9-nieuwsbrief). 
 
Web harvesting 
Erfgoedinstellingen hebben een gezamenlijk pleidooi gehouden in hun DSM-consultatiereactie vóór 
wettelijke facilitering van web harvesting. Om nationaal digitaal erfgoed te kunnen bewaren, wil de 
KB bv NL-domein-websites harvesten en andere erfgoedinstellingen (zoals het Instituut voor Beeld en 
Geluid) andere online content, zonder dat (zoals nu) voorafgaande toestemming nodig is van alle 
rechthebbenden. De regering heeft laten weten geen kans te zien om dit te regelen in de DSM-
implementatiewet, maar heeft opdracht gegeven voor een apart onderzoek (in de Memorie van 
Toelichting). Dat onderzoek is inmiddels gegund en gaat waarschijnlijk nog dit najaar van start.  
Het onderwerp is inmiddels ook al bestudeerd door drie rechtenstudenten van UvA’s Instituut voor 
Informatierecht (i.k.v. hun ILPLab en met marginale begeleiding van KB en Beeld en Geluid). De 
studenten verwoordden hun standpunten eind augustus in dit Policy Paper, met persbericht. 
 
Arrest Erfgoed Leiden/Uitgever X 
Op 19 mei 2020 heeft het Hof Den Haag het hoger beroep gehonoreerd van archief Erfgoed Leiden 
en omstreken. Dat had prentbriefkaarten met foto’s van fotograaf Roovers online gezet zonder 
toestemming van de rechthebbende. Op de kaarten stond zijn naam niet vermeld en op enkele 
kaarten alleen een uitgeversnaam. Een Schiedamse uitgever bleek het auteursrecht op de foto’s 
overgedragen te hebben gekregen en diende een claim in. In eerste instantie honoreerde de 
kantonrechter zijn claim met een schadevergoeding van 75 euro per foto. In hoger beroep werd dat 
1,42 euro per foto, waarbij het Hof als leidraad de bescheiden vergoeding aanhield die cbo Pictoright 
aan rechthebbenden pleegt uit te keren op basis van haar contracten met erfgoedinstellingen ten 
behoeve van niet-commerciële online beschikbaarstelling. Daarmee keek het Hof al vooruit naar de 
implementatie van de DSM-richtlijn. Daarin wordt de online beschikbaarstelling van out-of-
commerce werken gefaciliteerd door middel van contracten met collectieve beheersorganisaties die 
ook voor niet-leden bindend zijn. Lees hier kort over dit arrest en hier is een webinar erover.  
 
EU: consultaties t.b.v. evaluaties 
Tot 25 september kan men de Europese Commissie nog eigen ervaringen met de Richtlijn verweesde 
werken laten weten (in Nederland geïmplementeerd in art. 16o e.v. Auteurswet), ten behoeve van 
evaluatie van deze richtlijn. Die faciliteert de online beschikbaarstelling van auteursrechtelijk 
beschermde werken in de collecties van erfgoedinstellingen nadat men zonder succes een zorgvuldig 
onderzoek naar de rechthebbende heeft gedaan. Een werk is verweesd wanneer de rechthebbende 
ervan onbekend of onvindbaar is. Voor een zorgvuldige zoektocht moet men ten minste deze 
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bronnen raadplegen. De richtlijn geldt nu alleen voor tekstpublicaties (inclusief evt afbeeldingen 
erin), films en muziek. De survey erover stelt vragen, o.a. over de wenselijkheid van uitbreiding van 
de richtlijn tot andersoortige werken.  
Tot 14 september kon men ook reageren op een openbare consultatie over deze (niet-bindende) 
Aanbeveling van de Europese Commissie uit 2011 over digitalisering en online-toegankelijkheid van 
cultureel materiaal en digitale bewaring. Net als de eerdergenoemde (wel-bindende) richtlijn wordt 
ook deze aanbeveling mogelijk herzien. De reactie van Europeana is hier te lezen.  
 
Webinars over auteursrecht  
Europeana is kicking off autumn with a new series of copyright webinars that will cover topics from 
rights statements, rights management, to everything cultural heritage institutions should know about 
the new DSM Directive. You can find more information on topics and speakers here. Webinars are 
aimed at cultural heritage institutions that would like to learn more about managing copyright and 
will mainly cover areas that are relevant for Europeana aggregators, so please share this invitation 
with your communities. Registration is already open for the first two webinars on 22 September and 
20 October. Both webinars will take place 14.00-15.00 CEST via Zoom (you will receive a Zoom link 
upon registration). 

 

Communia houdt op 17 september een salon met de titel: which digital policies work for cultural 
heritage in 2020s? During the online event, organised in cooperation with the #NoWorries project, 
we will discuss policies that concern digital cultural heritage. This meeting takes place right after the 
European Commission closes its consultation on opportunities offered by digital technologies for the 
culture heritage sector. We will also discuss the ongoing implementation of the Copyright in the 
Digital Single Market Directive, and the rules that it will set for cultural heritage institutions. Join us 
for a debate moderated by Alek Tarkowski (Communia / Centrum Cyfrowe), with the participation of 
Paul Keller (Communia / IViR), Ariadna Matas (Europeana), Hessel van Oorschot (Open Nederland / 
Tribe of Noise) and Brigitte Vézina (Creative Commons). More information here. 
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