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Het databankenrecht regelt de intellectuele eigendom van databanken. Het maakt deel uit 
van het intellectueel eigendomsrecht maar valt buiten het auteursrecht. Het is een recht  
sui generis (letterlijk: enig in zijn soort). In tegenstelling tot het auteursrecht, dat een veel 
breder gamma binnen het intellectueel eigendomsrecht dekt, kwam het databankenrecht er 
naar aanleiding van deze specifieke toepassing. Het is gebaseerd op de Databankenrichtlijn 
(96/9/EG) die in 1996 binnen de Europese unie ontstond.

Kort gezegd is een databank iedere 
verzameling van dingen die door de 
maker ervan systematisch of metho-
disch geordend zijn en ook als zodanig 
toegankelijk zijn. Haast alle bibliothe-
ken, documentatiecentra en archieven 
werken dus vandaag met een databank. 
Het is daarom belangrijk om te weten 
welke juridische principes spelen bij het 
gebruik van databanken, zowel vanuit 
het perspectief van producent als vanuit 
dat van (her)gebruiker van data.

Wat is precies beschermd? Om te 
beginnen moeten we het onderscheid 
maken tussen de software van de data-
bank (indien elektronisch), de inhoud 
van de databank en de vorm waarin 
deze gegevens worden gepresenteerd.

SOfTWArE
Het databankenrecht is niet van toe-
passing op software. De bescherming 
van software valt immers onder het 
auteursrecht. Om hergebruik van soft-
ware onder controle te houden hebben 
auteurs de keuze uit allerhande soft-
warelicenties.

VOrM
Op de vorm waarin gegevens (bv. in een 
online toegankelijke databank) worden 
gepresenteerd is het databankenrecht 
evenmin van toepassing. Ook hier speelt 
het auteursrecht. De bescherming van 
het auteursrecht geldt echter enkel als 
de structuur het resultaat van een crea-
tieve activiteit en origineel is. Zo is het 
bijvoorbeeld niet toegestaan om zon-
der toestemming een screenshot van 
een databankpagina in een tijdschrift te 
publiceren, tenzij de licentie dit gebruik 
toelaat. Dat kan het geval zijn wanneer 
de lay-out van de online databank een 
cc-BY-licentie meekrijgt. Het auteurs-
recht biedt echter voor databanken 
vaak onvoldoende bescherming, omdat 
veel databanken niet voldoen aan de 
vereiste van originaliteit wegens het 
nastreven van een methodische of een 
exhaustieve presentatie. Een belangrijk 
onderscheid met het auteursrecht is dat 
databankenrecht geen creatieve actie 
vereist. Indien de vorm van een data-
bank origineel (en dus een creatie) is, is 
deze dus beschermd door de auteurs-
wet, maar niet door het databanken-
recht.

INHOUD
Tot slot is er de inhoud van de data-
bank. Afzonderlijke elementen in een 
databank kunnen auteursrechtelijk 
beschermd zijn, bijvoorbeeld velden 
met originele tekstuele beschrijvingen 
van collectie-items die medewerkers op 
basis van onderzoek schreven. feitelijke 
gegevens (bijvoorbeeld de publicatie-
datum van een boek of het feit dat een 
foto zwart/wit is) die in een databank 
worden samengebracht genieten geen 
auteursrechtelijke bescherming. Het 
geheel van gegevens die zijn samenge-
bracht en geordend kan wel onder het 
databankenrecht vallen, al is dat niet 
automatisch het geval. Om bescherming 

te genieten, moet de producent van 
de databank immers een ‘kwalitatief of 
kwantitatief substantiële investering’ 
kunnen aantonen.

HErgEBrUIK
Voor het databankenrecht bestond, kon 
een producent het hergebruik van (sub-
stantiële delen van) een databank niet 
verbieden. Voor bepaalde vormen van 
hergebruik (bv. privé of in het onder-
wijs) is ook met de huidige regelgeving 
geen toestemming nodig.

Sommige producenten van databanken 
kiezen er bewust voor om de openheid 
van hun data te vergroten en hergebruik 
te stimuleren. De recentste versies van 
de creative commonslicenties nemen 
het databankenrecht expliciet mee op. 
Wie een creative commonslicentie 4.0 
gebruikt, geeft dus niet enkel toela-
ting voor bepaalde vormen van herge-
bruik van auteursrechtelijk beschermde 
inhoud, maar ook voor de gehele data-
bank als gegevensbron op zich. Dit 
geeft hergebruikers meer rechtszeker-
heid dan voorheen.

DUUr
Het databankenrecht heeft een bescher-
mingsduur van vijftien jaar vanaf het 
moment waarop de bouw van de data-
bank werd voltooid. Deze termijn wordt 
hernieuwd bij elke nieuwe substanti-
ele investering die gedaan wordt naar 
aanleiding van een aanpassing van de 
databank. 
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