
“Als we rekening moeten houden 
met elke auteur, ongeacht hun 
intentie of achtergrond, dan 
kunnen we de zaak beter sluiten.”
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Eerder dit jaar organiseerde de werkgroep Automatisering een studiedag rond digitaal archief 
en auteursrecht. Omdat er in de archiefsector nog steeds veel vragen en onduidelijkheden 
zijn hierrond, toetsen we de praktijk met de theorie. Verschilt de houding van archiefdiensten 
danig van de gewenste juridische aanpak? En hebben alle archiefdiensten wel te kampen met 
dezelfde problemen? Leen Van Dijck, Letterenhuis en Luc Vints, KADOC-KU Leuven spraken 
vanuit de praktijk. Evi Werkers, juriste bij Libriur, beheersvennootschap van de Vlaamse uitge-
vers en Joris Deene, jurist van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving, pas-
ten de wet toe. Willem Vanneste, FelixArchief en e-David, modereerde het gesprek en legde 
het gezelschap zijn vragen en bedenkingen voor.

V.l.n.r. Leen Van Dijck, Joris Deene, Evi Werkers, Willem Vanneste en Luc Vints. 

Willem: Moeten archiefdiensten die digitaal gaan zich zorgen 

maken over het auteursrecht?

Leen: ‘Digitaal gaan’ moet je beter definiëren denk ik, er is een 

verschil tussen ter beschikking stellen op internet en ter beschik-

king stellen in de leeszaal. In dat laatste geval is er volgens mij 

geen wezenlijk verschil met wat je met het papieren, analoge 

archief doet. Beide stel je in de leeszaal ter beschikking onder 

bepaalde voorwaarden die aan lezers gekend zijn. In het eer-

ste geval loopt publiceren in een boek en op internet parallel.

Willem: Is er auteursrechtelijk gezien wel een verschil tussen 

toegang verschaRen tot digitaal of analoog archiefmateriaal? 

Of is er, zoals Leen zegt, een verschil tussen iets digitaal, maar 

afgesloten ter beschikking stellen en iets op internet toegan-

kelijk maken?

Evi: Juridisch zeker. Het gaat erom of je gaat ontsluiten bin-

nen de muren van de instelling of er buiten. Digitaal of analoog 

binnen de instelling ter beschikking stellen is niet zozeer een 

probleem. Daar voorziet de auteurswet een uitzondering voor 

instellingen zoals die van jullie. Eens het gaat over digitaal ter 

beschikking stellen buiten de muren, buiten de omgeving van 

een gesloten netwerk, dan is het echt een digitale ter beschik-

kingstelling en dan heb je een licentie nodig. Binnen de muren is 

in de gebouwen van de instelling. Als je er een computernetwerk 

ter beschikking stelt dat aan de eisen voor een veilige omgeving 

voldoet, dan kunnen mensen daar perfect toegang tot vragen. 

Uiteraard eerder voor onderzoek of privédoeleinden. Het is niet 

bedoeld voor commerciële doelstellingen.

Joris: Een kleine nuancering daarop: onze auteurswet zegt dat 

we onze collectie werken binnen de gebouwen van de instelling 

via speciale terminals ter beschikking mogen stellen. De discus-

sie is: slaat deze uitzondering enkel op werken die al digitaal 

zijn op zich, born digital, of ook op analoge werken die nog 

voorafgaandelijk moeten gedigitaliseerd worden.. Want voor 

dat laatste is eigenlijk ook toestemming van de auteursrecht-

hebbende nodig. Valt het inscannen onder deze uitzondering 

of niet? Momenteel is daar nog geen duidelijkheid over. Het Hof 

van Justitie zal hierover uitsluitsel geven. Indien dat niet het 

geval is, is die uitzondering natuurlijk eerder dode letter.

Evi: Het hangt inderdaad samen met die archiefuitzondering die 

in België instellingen redelijk wat ruimte laat met betrekking tot 

de manier waarop ze een werk bewaren. Dat kan via een digitale 

of analoge kopie zijn. In heel wat landen wordt verduidelijkt dat 

er maar één kopie mag zijn. Er wordt zelfs gezegd wat voor een 

kopie je mag maken. Dat laat de Belgische wetgeving in han-

den van de instellingen die uiteindelijk horen te weten wat de 

beste manier is om ook digitaal materiaal te kunnen bewaren.

Willem: Als je een analoge collectie digitaliseert om die beter 

ter beschikking te stellen, maak je dan nog gebruik van die uit-

zondering?

Joris: De eerste uitzondering zegt dat je een kopie mag bewaren 

voor het behoud van het cultureel patrimonium. Dus bijvoor-

beeld als het papier dreigt te vergaan of het digitaal formaat 

onleesbaar wordt. Daarnaast heb je de tweede uitzondering 

die zegt dat je digitaal materiaal dat tot je collectie behoort, 

mag ontsluiten. Sommige mensen vragen zich af of je de kopie 

genomen in het kader van de preserveringsuitzondering mag 

gebruiken in het kader van de tweede uitzondering.
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Evi: Als het een werk is dat behoort tot uw collectie, zie ik niet 

in waarom je dat niet zou kunnen ontsluiten via de speciale 

terminals. En voor de preserveringsuitzondering mag het werk 

niet meer commercieel verkrijgbaar zijn en moet er sprake zijn 

van bedreiging dat het werk zou vergaan.

Willem: De wetgeving maakt — als ik het juist heb begrepen — 

geen onderscheid tussen het soort van auteur of de definitie 

van wat auteursrechtelijk beschermd is. Dat is behoorlijk breed, 

quasi iedereen die teksten maakt. Valt een administratieve brief 

ook onder auteursrecht? Daar zit geen creatieve inbreng in, daar 

is geen auteurschap te claimen.

Joris: Het Hof van Justitie heeft twee jaar geleden gezegd dat 

elf woorden al voldoende kunnen zijn om beschermd te worden 

door het auteursrecht.

Willem: Is dat niet problematisch? Wij archiveren dossiers. Dat 

wil zeggen dat wij niet één document of één foto archiveren 

maar wel honderden zoniet duizenden. En heel diverse soorten 

van documenten: dat kunnen nota’s zijn, brieven, muziekstukken, 

een knipsel uit een publicatie,... Daar zit ook heel veel materiaal 

in waarvan de auteur nooit het idee heeft gehad daar een zekere 

verdienste uit te halen. Moet je dan geen onderscheid maken 

tussen professionele en niet-professionele auteurs? Archieven 

zitten vol met materialen van personen die niet wakker liggen 

van het feit dat ze er auteursrecht op hebben of de intentie 

hadden om daar hun rechten op te laten gelden.

Joris: Ga er maar vanuit dat 99 procent van je archief auteurs-

rechtelijk beschermd is. Een archiefdocument is auteursrechte-

lijk beschermd wanneer de auteur enige originaliteit aan de dag 

gelegd heeft. En die drempel is redelijk laag. 

Willem: Dat vind ik dan weer heel raar. Als je bijv. software 

maakt, moet je best wat geld neertellen en alles laten registre-

ren om je rechten te doen gelden. 

Leen: Maar die ontwikkelaars verdienen er ook veel aan. 

Willem: Waarom moet een auteur niet een gelijkaardige regis-

tratie doen?

Evi: Er zijn natuurlijk een heleboel internationale conventies 

die je niet zomaar op een, twee, drie kan veranderen. In het 

Verenigd Koninkrijk wordt er bijvoorbeeld wel meer en meer 

gedacht in de richting van een soort register om auteurs en alle 

betrokken rechthebbenden gemakkelijker vindbaar te maken. Ik 

denk niet dat mensen zich daartegen zouden verzetten, maar 

het moet wel iets vrijwillig blijven. Anders hebben we weer een 

probleem met die internationale conventie.

Joris: Tenzij die conventies veranderen.

Evi: Dat is niet zo gemakkelijk. Ik merk wel dat er op Europees 

niveau meer en meer wordt gedacht — door lidstaten — om een 

soort van register op te bouwen.

Leen: Trouwens heel veel beheersmaatschappijen beheren al 

rechten van auteurs. Je hebt SABAM, SOFAM, waar je je als 

auteur kan aansluiten en elke tekst die je maakt kan depone-

ren. Als je iets wil reproduceren moet je eerst langs die rech-

tenmaatschappijen.

Willem: Maar in het geval van de teksten van ambtenaren Y 

en Z en burger A, B en C die in de dossiers zitten die ik in 

mijn archief binnenkrijg, is er geen vertegenwoordiging door 

beheersmaatschappijen. In de praktijk is het dan quasi onmo-

gelijk om alle rechthebbenden te achterhalen en rechten te kla-

ren. Bij het FelixArchief volgen we als overheidsdienst de regels 

voor openbaarheid van bestuur, ook voor digitaal archief. Als 

er geen uitzonderingen gelden is een dossier openbaar. Voor 

digitaal archief betekent dit dan dat het online beschikbaar is.

Evi: Dus een studie die wordt uitgevoerd in opdracht van de 

overheid door verschillende onderzoeksinstellingen maken jul-

lie ook online beschikbaar? 

Willem: Als een dossier als openbaar is aangeduid conform de 

openbaarheidwetgeving gaan wij geen beperkingen opleggen 

aan de raadpleging van dat dossier. Je kan het wel enkel als 

geregistreerde gebruiker raadplegen. Kan je wel van een publi-

catie spreken in het geval van documenten die je achter een 

aanmeldscherm wegsteekt? Je kan het enkel verkrijgen mits je 

je registreert en aanmeldt. 

Evi: Ja, dat is nog steeds een publicatie. Het publiek maakt daar-

bij geen verschil. Zelfs als het een één-op-één communicatie is, 

is het nog steeds publiek en dus een publicatie.

Willem: Wij beschouwen dat niet zo. Als wij ongepubliceerd 

archief digitaal ter beschikking stellen via internet, beschouwen 

wij dat niet als een publicatie van die documenten. 

Joris: Het beschikbaar stellen is net het exclusief recht van de 

rechthebbende.

Evi: Het is aan hen om te beslissen of iets ook buiten de muren 

van de instelling, al is het achter een gesloten digitale muur, 

wordt ter beschikking gesteld.

Willem: We passen sowieso ook een afscherming op auteurs-

rechten toe. Het is niet dat we enkel op openbaarheid gaan 

selecteren. De vraag is enkel hoever je daarin gaat. De facto 

gaan we kijken of er gekende auteursrechtelijke issues zijn. Als 

we duidelijk weten dat er dergelijk materiaal inzit, schermen 

we dat af. Als wij bijvoorbeeld bouwdossiers binnenkrijgen dan 

schermen we dat af omdat de bouwplannen als creatief ont-

werp van een architect duidelijk auteursrechtelijk beschermd 

zijn. Dossiers over bijvoorbeeld het onderhoud van straten en 

riolen schermen we dan weer niet af omdat de technische plan-

nen niet echt de neerslag van een creatief proces zijn maar 

enkel technisch.

Evi: Hebben jullie op dat vlak overleg gehad met de Orde van 

architecten?

Willem: Toen we de bouwdossiers aan het digitaliseren waren, 

kregen we een of twee klachten van architecten die niet wilden 

“GA ER MAAR VANUIT DAT 99 PROCENT 

VAN JE ARCHIEF AUTEURSRECHTELIJK 

BESCHERMD IS.”
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dat hun plannen online ter beschikking gesteld werden. We heb-

ben dan bij elk bouwdossier dat we digitaliseerden automatisch 

auteursrechtelijke bescherming aangenomen. Het gevolg is dat 

die dossiers wel digitaal beschikbaar zijn maar enkel in de lees-

zaal. Bij andere materialen zoals overheidsdocumenten passen 

we de openbaarheid van bestuur toe. Daar schenden we een 

hoop rechten van toevallige auteurs mee maar als we rekening 

moeten houden met elke auteur, ongeacht hun intentie of ach-

tergrond, dan kunnen we de zaak beter sluiten.

Leen: Wij zijn daar voorzichtiger in. Zelfs het analoge materiaal, 

afhankelijk van de aard — notitieboekjes, persoonlijke docu-

menten, brieven en dergelijke — dat in de leeszaal ter beschik-

king wordt gesteld, geven wij in principe niet ter inzage zonder 

schriftelijke toestemming van de erven.

Luc: Dat is dezelfde strategie die wij hanteren. De archieven die 

wij bewaren zijn onze eigendommen niet. Dus voor elke con-

sultatie moeten wij contact opnemen met de eigenaar en pas 

dan kan iemand het dossier inkijken. Zowel voor het analoge 

als het digitale archief. Wat foto’s en a@ches betreft, gaan we 

anders te werk. Die zijn grotendeels gedigitaliseerd en in lage 

resolutie in toenemende mate via onze databank beschikbaar. 

Daar staat ook duidelijk een disclaimer die elke lezer informeert 

dat indien men een afbeelding wil gebruiken, ze ervoor moet 

zorgen dat auteursrechtelijk alles in orde is. Juridisch houdt 

dat waarschijnlijk weinig steek, maar het is een manier om de 

gebruiker te wijzen op mogelijke auteursrechtelijke problemen. 

Indien de auteur, fotograaf of tekenaar in kwestie daar proble-

men mee heeft, kan die contact opnemen met het KADOC. En 

in dat geval halen we het van onze website. Die pragmatische 

aanpak geldt voor ons beeldmateriaal, maar ook voor gedigi-

taliseerde archiefstukken indien de bewaargever toestemming 

geeft om een bepaald dossier ter beschikking te stellen. In die 

zin is er een verschil met een stadsarchief. 

Leen: Maar ook als documenten eigendom zijn van je instel-

ling, heeft de instelling niet automatisch de rechten. De rechten 

blijven onvervreemdbaar bij de maker tenzij ze die overdragen.

Willem: Er is natuurlijk ook een groot verschil als je werkt met 

materialen van bekende schrijvers die een zekere marktwaarde 

hebben, net omdat ze van die schrijver zijn. Het is logisch dat je 

daar veel voorzichtiger mee omspringt. Zo zijn we terug bij die 

vraag rond professionele en niet-professionele auteurs. 

Evi: Als het gaat over ambtenaren dan moet je de statuten eens 

nakijken en zien of er nog geen overdracht voorzien is.

Willem: Volgens mij is dat niet het geval. Dat is het probleem.

Evi: Als dat wel het geval zou zijn, had je geen probleem.

Willem: Bij overheidsarchiefvormers kan je inderdaad veel 

opvangen als in de rechtspositieregeling of arbeidsstatuut ver-

werkt zit dat er automatisch een overdracht van rechten is. Ik 

weet dat het in Vlaanderen wel wordt gedaan, maar bij de Stad 

Antwerpen is dat tot nader orde nog steeds niet het geval. Op 

die manier kan ik, als ik ontslagen wordt en het hard wil spelen, 

mijn rechten doen gelden op alle archiefbeschrijvingen die ik 

ooit heb gemaakt. 

Joris: We moeten ons misschien de vraag stellen of onze 

auteurscontractenrecht niet gewijzigd moet worden en een 

werkgever automatisch geacht wordt de verkrijger te zijn van 

de rechten van zijn werknemers. Voor software is dat wel al 

voorzien. En ook in andere landen is dat wel al automatisch zo. 

Evi: Er is een diversiteit in Europa wat dat betreft. De regeling 

dat de rechten bij de originele werknemer berusten en niet auto-

matisch overgaan bestaat ook in andere landen.

Willem: Is het aanvaardbaar om digitaal archief ter beschikking 

te stellen als je meent dat het risico dat één van de rechtheb-

benden zou protesteren uiterst klein is?

Leen: We hebben nog nooit klachten gekregen over gedigitali-

seerd foto- en a@chemateriaal van mensen die zeggen dat ze 

daarvoor willen betaald worden. Ook omdat wij als een soort 

promotiemachine fungeren. Als je de originele, hoogwaardige 

reproductie wil, moet je reproductierechten betalen aan de 

auteur.

Joris: Hier heb je natuurlijk dat eeuwige conflict tussen ener-

zijds het auteursrecht en de regels waaraan je je moet houden 

en anderzijds de risicoanalyse die je altijd maakt als bedrijf of 

archief. In de non-profitsector zie je dat in je in de praktijk in 

100 gevallen misschien één mailtje krijgt. En dan haal je dat weg. 

Natuurlijk kan je zoiets op 

commerciële schaal niet 

maken. 

Willem: Formeel gezien 

zou je zelfs die lage resolu-

tie niet online mogen zet-

ten.

Joris: Als je een overheids-

instelling bent wordt je 

toch geacht de wet na te 

leven. Maar aan de andere 

kant pushen bijna alle 

beleidsovereenkomsten de 

digitalisering. Budgetten 

worden dan ook vaak 

gekoppeld aan digitali-

sering. Dus als je het niet 

doet wordt je afgestraft. 

Het is altijd kiezen. 

Willem: Overtreed je dan 

niet bewust de wet? 

Luc: Dan moet elke instel-

ling haar deuren sluiten.

Leen: Trouwens, wij bren-

gen ook vaak de auteurs 

zelf op de hoogte. 

Willem: Je spreekt nu altijd 

over gevallen waarbij je de 

auteur kent.

Leen: Je moet er gewoon 

naar op zoek gaan.

Willem :  Wi j  hebben 

gewoon het gigantische 

probleem dat al die 
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docu menten geen auteur hebben. En als er een naam op staat: 

wie is dat? Waar? Wat en hoe? Je kan dat achterhalen, maar 

dan moet je voor elk document een onderzoek van enkele uren 

voeren. Als er in een dossier 100 of 200 namen fungeren en je 

per naam bijvoorbeeld twee uur nodig hebt, dan ben ik om één 

dossier ter beschikking te stellen al snel 400 uur bezig. Dat is 

toch niet realistisch? 

Leen: Je ziet vaak zo’n clausule in publicaties staan: “We heb-

ben alle rechten trachten te klaren, mochten er toch auteurs 

zijn … enzovoort.”

Willem: Ook in de Europese richtlijnen rond verweesde werken 

wordt gesteld dat je een diligent search moet doen. Dat zijn die 

twee uur voor één dossier. 

Evi: Je moet ook begrijpen dat daar een redenering achterzit. 

Het kan niet zijn dat alle werken die door personen die daar 

niet de rechtmatige eigenaar van zijn bij jullie in de archieven 

komen, dat die ter beschikking gesteld worden zomaar omdat 

jullie de auteur niet kennen. Je moet toch begrijpen dat daar 

een balans in moet worden gevonden.

Willem: In ons geval gaat het dan wel over openbaarheid van 

bestuur en bestuursdocumenten. 

Evi: Ja, jij spreekt natuurlijk vanuit jouw perspectief, maar het 

gaat hier over verschillende instellingen. Het gaat hier over 

musea, archieven, bibliotheken ... Die hebben allemaal een eigen 

doelstelling. Voor overheidsarchieven is er, denk ik, wel een 

pragmatische oplossing. Maar die richtlijn rond diligent search 

is er ook niet zomaar gekomen. Ik vind wat de Europese Richtlijn 

voorschrijft uiteindelijk wel een aanvaardbaar compromis. We 

moeten met betrekking tot digitalisering ook een onderscheid 

maken. Is het nuttig en nodig om echt alles te digitaliseren?

Leen: Dat vind ik een zeer legitieme vraag.

Evi: Je kan daar een onderscheid maken: er zijn kleinere projec-

ten waar die diligent search absoluut wel kan worden nageleefd.

Als het gaat over massadigitalisering, dan spreken we over de 

Koninklijke Bibliotheek. Daar vind ik dat we misschien naar een 

andere oplossing moeten zoeken zoals het Scandinavisch model. 

Maar ook dat kan je niet zomaar transponeren naar andere lan-

den in de Europese Unie. In de Scandinavische landen heb je een 

excellent collective licensing system. Daar zijn het de beheers-

vennootschappen die optreden voor de rechthebbenden, ook 

degenen die niet bij hen zijn aangesloten. In heel wat landen 

is er toch nog een opt out, dus kunnen rechthebbenden ook 

zeggen dat ze er niet mee akkoord gaan dat hun werken in het 

archief worden opgeslagen. De overheid investeert daar een 

zekere som in. Maar daar knelt het schoentje want zoiets zie ik 

niet snel in België gebeuren. Tenzij het op een zeer pragmati-

sche en projectmatige basis wordt aangepakt. Ook beheersven-

nootschappen moeten dan rond de tafel gaan zitten, wie is er 

representatief voor welke groepen? Dat moet allemaal worden 

besproken. 

Willem: Vanuit mijn perspectief is het grootste probleem het 

grote aantal. Het is in praktische normen niet mogelijk om het 

correct te klaren. Is er dan een optie om dit op een soort col-

lectieve manier te regelen? 

Evi: Er zijn modellen, zoals in Frankrijk, waarbij men zegt dat 

voor werken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn een 

overeenkomst wordt afgesloten met een of meerdere represen-

tatieve beheersvennootschap(pen). Maar ook hier investeert de 

Franse overheid een aanzienlijk bedrag.

Willem: Ik heb het ook over materiaal dat nooit in de handel 

is geweest.

Joris: Daar heb je dan het probleem van morele rechten. Heeft 

de auteur ooit besloten dat het werk aan het publiek mag 

worden bekend gemaakt? Want anders geldt überhaupt het 

auteursrecht al niet.

Leen: Is dat zo?

Evi: Het morele recht van bekendmaking geldt sowieso voor 

alle werken. 

Joris: Bijvoorbeeld brieven, dagboeken of reisverslagen die 

je voor jezelf hebt gemaakt, dat zijn werken die eigenlijk niet 

mogen ontsloten worden. De auteur heeft in dat geval nog niet 

gezegd dat het werk bekend gemaakt mag worden.

Leen: Omdat ze onder de wet van de privacy vallen. Om een 

voorbeeld te geven, in een archief van een fotograaf kan je 

nooit het onderscheid maken tussen de foto’s die hij ooit heeft 

gepubliceerd en alle proefafdrukken die daaraan vooraf gingen. 

Willem Vanneste (links) en Joris Deene. 
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Wij behandelen dat daarom allemaal op dezelfde manier. Dat is 

gewoon ‘het werk van de fotograaf’. Anders is dat haarkloverij. 

Joris: Die proefdrukken mag je inderdaad niet bekend maken.

Evi: Puur auteursrechtelijk kunnen we zeggen dat de kunste-

naar al die schetsen die voorafgaan aan het uiteindelijke werk 

dat openbaar werd gemaakt, liever niet aan het publiek had 

getoond.

Willem: Maar ik blijf zitten met het probleem van verschillende 

auteurs die in een dossier of een reeks dossiers doorkomen en 

de registratie daarvan. 

Leen: Daarom zijn wij voorzichtig met digitaliseren. Als je een 

digitaal dossier ter beschikking stelt, is het heel moeilijk om 

nog eens snel te kijken wat er allemaal precies inzit. Zitten daar 

beschermde dingen tussen? Terwijl een leeszaalverantwoorde-

lijke het authentieke analoge papieren archief snel even kan 

doornemen en die zaken niet geschikt voor inzage zijn, eruit 

kan halen. Waarom zou je dat in godsnaam gaan digitaliseren? 

Willem: Het probleem bij ons is dat wij vooral digitale dos-

siers binnenhalen. Op het moment dat je digitaliseert, moet 

je het materiaal sowieso doornemen zodat je kan beoordelen 

of het om auteursrechtelijk beschermd materiaal gaat of dat 

het materiaal is waarmee je nog eventueel een risico durft te 

nemen. Dan kan je daar een zekere afweging maken en de 

nodige bescherming voorzien. Maar als je zoals wij

 massaal digitaal archief binnenkrijgt kunnen we niet achter-

halen wie al de auteurs zijn. 

Leen: In de toekomst gaat dat inderdaad geweldige problemen 

opleveren. Wij zitten nu ook al met bijvoorbeeld de opname van 

mailboxen. Vroeger had je een pakket correspondentie waar je 

een ordening in kan aanbrengen, per briefschrijver bijvoorbeeld 

zodat je bestanddelen van dat archief ter beschikking kan stellen 

mits de nodige toelatingen van de erven van de briefschrijver. 

Maar zo’n mailbox, hoe ga je daar in godsnaam aan beginnen om 

die ooit volledig correct ter beschikking te stellen? Hoe moeten 

we daarmee omgaan? Ik weet het niet. 

Willem: Dat vind ik in onze sector het moeilijkste. Alles wat tra-

ceerbare auteurs heeft, is niet zo’n probleem. Er zijn beheers-

vennootschappen om die personen te vinden. Maar je zit ook 

met heel veel moeilijk of niet traceerbare gegevens. Ik hoor het 

graag zeggen dat diligent search absoluut belangrijk is, maar 

het zou een stap vooruit zijn als de auteurs van hun kant ook 

beter bekend zijn. Zoals in bijvoorbeeld via een systeem van 

registratie.

Joris: Registratie zou bijvoorbeeld de problematiek van ver-

weesde werken al de wereld uit helpen.

Evi: Men is zich daar al wel bewuster van. Zo zijn wij zijn partner 

in ARROW Plus. De Vlaamse uitgevers en auteurs zullen ook in 

die databank worden opgenomen. Het zal ook gelinkt worden 

aan de bibliotheken. Ondertussen werd het al meermaals getest 

en de resultaten zijn positief. je hoeft geen 400 uur te zoeken 

naar alles auteurs maar krijgt een duidelijk antwoord dat zegt 

dat je voor dit werk bij die persoon moet zijn. Dat kan dan ook 

een beheersvennootschap zijn dat dan op haar beurt doorver-

wijst naar de rechthebbende.

Willem: Dat zou een enorme hulp zijn.

Evi: Bij de Europese Richtlijn Verweesde werken zijn er ook ver-

schillende bijlagen per categorie van welke bronnen je sowieso 

zal moeten consulteren als instelling. En dan is het nog aan de 

lidstaten om afzonderlijk in te vullen of daar nog andere bron-

nen aan worden gekoppeld. Als je dat hebt gedaan, dan heb je 

je diligent search gedaan. 

Willem: Als er sprake is van zo’n registratiesysteem, dan kan je 

gemakkelijker een onderscheid maken tussen auteurs die zeer 

bewust hun auteursrechten beschermen en zich geregistreerd 

hebben en anderen die daar minder graten in zien en die dus 

ook niet de moeite doen om zich te registreren.

Leen: Ik denk toch niet dat je dat moet onderschatten. Wij pro-

beren ook ons bestand van erfgenamen up-to-date te houden 

maar dat is vaak niet bij te houden. Zolang de auteur of de 

weduwe leeft, is er geen probleem. Maar daarna! De weduwe 

sterft, de kinderen verhuizen en melden dat niet (meteen). Het 

laatste spoor is vaak een doodsbrief, hoewel daar tegenwoordig 

ook geen adressen meer op staan of enkel dat van de begra-

fenisondernemer. Het is een probleem om dertig jaar na het 

overlijden van een auteur het spoor van de erven nog te blij-

ven volgen.

Willem: Dat is eigenlijk een ander probleem: het feit dat de 

beschermingsduur gebaseerd is op een variabel gegeven dat 

niet gemakkelijk kenbaar is, de overlijdensdatum.

Leen: Dat is toch iets dat je gemakkelijk kan achterhalen, die 

overlijdensdatum. Toch gemakkelijker dan het adres van de 

erven.

Luc: Wat doen jullie als julllie uiteindelijk toch geen adres vin-

den? 

Leen: Dan nemen wij een beslissing. Afhankelijk van de aard van 

de vraag natuurlijk. Als het voor wetenschappelijk onderzoek 

is, dan ben je soepeler maar je verwittigt de onderzoeker dat, 

mochten de rechten achteraf toch geclaimd worden, hij of zij 

zich alsnog in orde moet stellen.

Willem: Zou het er ooit inzitten dat men het uitgangspunt van 

overlijdensdatum zou loslaten?

Evi: Dan zitten we terug bij die internationale conventies. Je 

moet beseUen dat er heel wat kunstenaars zijn die pas na hun 

overlijden succesvol worden. 

Willem: Ik wil niet zeggen dat de duur niet zolang mag zijn, dat 

is niet mijn probleem. Mijn probleem is gewoon van praktische 
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aard. Het is veel gemakkelijker om te kunnen uitgaan van de 

datering van het document zelf.

Evi: Persoonlijk ben ik niet voor een verkorting of een ander 

aanrakingspunt.

Joris: Ik vind zeventig jaar te lang. 

Leen: Dat vind ik niet ernstig. Neem nu auteurs, dat zijn geen 

rijke mensen met een riant leven. En hun vrouwen en kinderen 

net zo min. Die hebben nooit in luxe geleefd. Hebben zij dan 

geen recht op een soort van pensioen dat door hun vader of 

moeder die kunstenaar was, is opgebouwd? Het auteursrecht, 

dus?

Evi: Bestaande businessmodellen staan onder druk door de digi-

talisering, zo wordt er vaak verwezen naar het principe van de 

long tail. Een werk dat je nu gaat exploiteren moet je via ver-

schillende kanalen exploiteren. Je gaat er ook maar geleidelij-

ker de inkomsten van krijgen. Terwijl je vroeger maar kon kie-

zen tussen één of twee manieren, waar je dan ineens terstond 

inkomsten genereerde. Daarna zwakten die inkomsten langza-

merhand af. Vandaag moet een werk veel langer geëxploiteerd 

worden. Dan vind ik het ook wel logisch dat de erfgenamen daar 

toch ook nog van mee mogen genieten. En wat met iemand die 

sterft op zijn twintigste? 

Joris: Mijn vader is bijvoorbeeld magistraat. Zijn uitspraken zijn 

oFciële akten van de overheid, daar zal hij nooit auteursrecht 

op krijgen. Je gaat zelf als zoon, dochter of echtgenote toch ook 

werken. En als je schrijver bent, heb je toch ook een pensioen?

Evi: Waarom is er een kunstenaarsstatuut? Waarom zijn er 

zoveel kunstenaars die de ene werkloosheidsuitkering moeten 

combineren met de andere? Ik denk dat we hier echt wel over 

twee totaal verschillende dingen spreken. 

Joris: Ik heb er geen probleem mee dat een auteur tijdens zijn 

leven in zijn levensonderhoud moet voorzien. Maar waarom ook 

zijn kinderen, kleinkinderen en tegenwoordig achterkleinkinde-

ren?

Evi: Jij wil toch ook iets erven van je vader? Waarom zou een 

kind van een schrijver dat dan niet mogen?

Joris: Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een auteur zegt “Goh, 

als mijn kleinkinderen er niet van kunnen leven dan ga ik dat 

boek niet schrijven.” Nee, hij moet een stimulans hebben om in 

zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Dus daar ben ik het mee 

eens. Oorspronkelijk was het beperkt tot vijftig jaar na overlij-

den. Maar door een reorganisatie in de Europese Unie werd die 

termijn opgetrokken zeventig jaar. Ik ben er zeker van dat we 

binnen twintig of dertig jaar de termijn weer optrekken, dan naar 

negentig jaar. De Amerikaanse grondwet zegt dat het congres 

“for limited time” een exclusiviteit voor auteursrechten mag uit-

oefenen. Op een bepaald moment wilde een parlementslid de 

Copyright Act wijzigen: eeuwigdurend auteursrecht. Toen de 

voorzitter van het parlement hem erop wees dat hun grondwet 

maar for limited time voorschrijft, paste hij het voorstel aan tot 

“infinity minus one day”. Dus waar stopt het eigenlijk?

Leen: Maar dat zijn geen realistische scenario’s. Dan weet je dat 

alles bij beheersmaatschappijen terecht komt en dat dat niet 

meer naar de erven gaat. Dat is onzin.

Joris: Eeuwigdurend geloof ik niet, maar ik geloof wel dat het 

negentig jaar zal worden binnen twintig, dertig jaar.

Evi: Dat denk ik niet.

Leen: Maar het ging over auteursrecht.

Willem: Volstaat het voor een archiefdienst om zijn gebruikers 

er op te wijzen dat hij of zij de auteursrechten moeten respec-

teren? Ik merk dat onze verantwoordelijke voor publieke dienst-

verlening meer en meer gebruikers attendeert op de auteurs-

wetgeving: ”Gebruiker, dit is het materiaal. Ik waarschuw u: het 

is auteursrechtelijk beschermd.” 

Luc: Als een soort disclaimer. 

Joris: Of die gebruiker nu een inbreuk pleegt op het auteurs-

recht of niet, dat is zijn zaak.

Willem: Is het mogelijk om te zeggen: ”We geven u gedurende 

een periode toegang tot het dossier maar let wel op, u hebt nu 

toegang tot auteursrechtelijk beschermd materiaal.”

Joris: Het is goed dat je dat zegt, maar dat hoef je eigenlijk niet 

te doen. Het is aan de individuele gebruiker om te weten dat hij 

de auteurswet moet respecteren.

Luc: Op ons inschrijvingsformulier verwijzen we wel naar de 

auteurswetgeving. 

Leen: Maar onderzoek is nog iets anders dan publicatie. De rech-

ten beginnen toch maar te spelen bij publicatie en hergebruik?

Joris: De vraag is: is dat een lid van het publiek? Dat is eigenlijk 

dezelfde vraag als een brief die je verstuurt naar één persoon, 

is dat dan een publieke mededeling of niet?

Willem: Als je iemand digitaal toegang geeft tot data kan hij of 

zij ze kopiëren. Dat is het probleem. 

Joris

dat mag doen. Enzovoort. 

Evi: Het feit dat je daarop wijst is zeker geen slechte zaak. Je 

mag in een leeszaal perfect zaken opzoeken. Maar wat je daar-

juist zei is eWectief niet toelaatbaar want dat is een terbeschik-

kingstelling buiten de muren. Dan stelt zich de vraag niet eens 

of het een publiek is of niet. Het gaat er dan over dat het digitaal 

buiten de muren ter beschikking is gesteld.

Willem: Maar als je voorafgaandelijke toestemming hebt kan 

alles? 

Joris: Dan kan alles. Maar jij kan niet aansprakelijk gesteld wor-

den voor het eventueel wangebruik waaraan uw gebruikers zich 

schuldig maken.

Evi: De gebruiker is altijd verantwoordelijk. Maar je moet in eer-

ste instantie natuurlijk ook zelf in orde zijn. 
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