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The interplay between copyright law and libraries. In pursuit of principles 

for a library privilege in the digital networked environment 
 

Hoewel bibliotheken zich vandaag de dag ontwikkelen van traditionele, stenen gebouwen tot 

digitale infrastructuren, lijkt het huidige auteursrecht in overwegende mate uit te gaan van het 

eerste perspectief. Dit proefschrift onderzoekt hoe de principes voor een toekomstig 

auteursrechtelijk ‘bibliotheekprivilege’ het zich ontwikkelende bibliotheekconcept in de 

digitale genetwerkte omgeving zouden moeten weerspiegelen, gezien het aanhoudende belang 

van onafhankelijke, betrouwbare actoren zoals bibliotheken, om te reageren op 

(maatschappelijke) kwesties zoals ‘nepnieuws’, de kloof tussen degenen die wél en degenen 

die geen toegang hebben tot (digitale) informatie en vaardigheden, en de ‘informatie-

overvloed’. 

 

Het interdisciplinaire, doctrinaire, vergelijkende en normatieve onderzoek conceptualiseert 

‘bibliotheken’ vanuit het perspectief van zowel bibliotheek- en informatiewetenschappen als 

auteursrecht. Het toetsingskader met de voornaamste bibliotheekkenmerken (samengevat als 

‘institutionele organisatie’, ‘doel’ en ‘functies’) wordt als analytisch instrument meegenomen 

naar de juridische analyses van het auteursrecht van de VS, EU, Duitsland en Nederland. 

Bibliotheken worden dus bekeken door een auteursrechtlens, terwijl het auteursrecht wordt 

getoetst aan de terugkerende bibliotheekkenmerken op de schaal van traditioneel-

ontwikkelend. 

 

Het proefschrift stelt voor om het streven naar een libratory auteursrecht als basis aanname te 

nemen, dat wil zeggen, een auteursrecht dat de belangen van rechthebbenden, bibliotheken, 

gebruikers en de samenleving als geheel op een flexibele manier tracht af te wegen. Met de 

taalkundige, interpretatieve en conceptuele uitdagingen en fundamentele rechten-implicaties 

in gedachten, en gezien de gedeelde doelen van bibliotheken en auteursrecht in de organisatie 

en verspreiding van informatie, beargumenteert het proefschrift dat het auteursrecht 

bibliotheekfuncties in dit opzicht in elk geval tot op zekere hoogte zou moeten toestaan. Het 

onderzoek resulteert in het formuleren van fundamentele principes (onderliggende beginselen, 

vorm, en karakter) en inhoudelijke principes (inhoud en voorwaarden). Het voorgestelde 

overkoepelende principekader is een minimumwaarborg-benadering. Hiermee 

samenhangende zijn wenselijkheid, rechtszekerheid en duidelijkheid v. flexibiliteit, een 

dwingendrechtelijk karakter, het idee dat een privilege niet eenzijdig opzij gezet zou moeten 

kunnen worden door contracten, effectiviteit, functionele gelijkwaardigheid en dynamische 

interpretatie, waar de ontwikkelende aard van de geïdentificeerde bibliotheekkenmerken moet 

worden erkend.  

 

 


