
In een arrest van 11 september 2014 verduide-
lijkt het Hof van Justitie dat de instelling daarbij 
het recht heeft om analoog materiaal uit haar 
collectie te digitaliseren indien dit noodzakelijk 
is om die werken via speciale terminals in de 
gebouwen van die instellingen beschikbaar te 
stellen voor de gebruikers.

Het afdrukken van deze werken op papier of 
de opslag ervan op een USB-stick, die door de 
gebruikers worden verricht via speciale ter-
minals die zijn geïnstalleerd in de instellingen 
valt volgens het Hof van Justitie niet onder de 
draagwijdte van deze uitzondering. 

BElgISCH RECHT
Het Hof stelt evenwel dat dit wel is toegestaan 
indien het nationaal recht (in een reprografie of 
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De Belgische Auteurswet (art. 22 
§1, 9°) laat toe dat publiek toegan-
kelijke bibliotheken, wetenschap-
pelijke- en onderwijsinstellingen, 
musea of archieven werken die 
onderdeel uitmaken van hun col-
lectie voor onderzoek of privéstu-
die mogen mededelen via speci-
ale terminals (access points) in de 
gebouwen van die instellingen.

“OPSLAAN OP 
EEN USB-STICK 
ZAL ENKEL 
MOGELIJK ZIJN 
TER ILLUSTRATIE 
BIJ ONDERWIJS 
OF VOOR 
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK.”

digitale kopie uitzondering) in deze mogelijk-
heid voorziet. Naar Belgisch recht zal afdruk-
ken mogelijk zijn van artikelen, werken van 
beeldende kunst of fragmenten van andere 
werken (dus niet een volledig boek) voor pri-
végebruik en ter illustratie bij onderwijs of voor 
wetenschappelijk onderzoek. (Art. XI.190, 6° 
WER: de gedeeltelijke of integrale reproductie 
op papier of op een soortgelijke drager, van 
artikelen, van werken van beeldende of grafi-
sche kunst, of van korte fragmenten uit andere 
werken, met behulp van ongeacht welke foto-
grafische techniek of enige andere werkwijze 
die een soortgelijk resultaat oplevert, wanneer 
die reproductie wordt verricht ter illustratie bij 
onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, 
voor zover zulks verantwoord is door de nage-
streefde niet-winstgevende doelstelling en die 
geen afbreuk doet aan de normale exploitatie 
van het werk, en voor zover de bron, waaronder 
de naam van de auteur, wordt vermeld, tenzij 
dit niet mogelijk blijkt.)

Opslaan op een USB-stick zal enkel mogelijk 
zijn voor artikelen, werken van beeldende kunst 
of fragmenten van andere werken ter illustratie 
bij onderwijs of voor wetenschappelijk onder-
zoek. De huidige compensatievergoedingsre-
geling (via Reprobel en Auvibel) is hiervoor 
verschuldigd. 
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de vraag




