
22/01/2014 – Toelichting bij de consultatie 
 

Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (www.auteursrechtensamenleving.be) 
Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht 
 
De Europese Commissie organiseert tot 5 maart een bevraging over de toekomst van het 
auteursrecht in een digitale samenleving. Dit ter voorbereiding van een aanpassing van de huidige 
Richtlijn over auteursrecht, die ook een rechtstreekse impact heeft op de Belgische wetgeving over 
auteursrecht. Het is een bijzonder belangrijke bevraging waarbij ook de macht van het getal speelt. 
Zoveel mogelijk institutionele gebruikers zoals bibliotheken, archieven en musea moeten reageren. 
Dit is een unieke gelegenheid om te pleiten voor een auteursrecht dat rekening houdt met de noden 
van bibliotheken, archieven en musea en hun gebruikers in een digitale omgeving. 
Om je te helpen heeft het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving i.s.m. de 
Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht een modeldocument van antwoord 
(consultation_document_en_) gemaakt voor een selectie van vragen in het document. Dit document 
is nu beschikbaar met de antwoorden in het Nederlands en vanaf volgende week in het Engels 
(sommige antwoorden zijn al in het Engels). Aangezien nadien de antwoorden door de EU worden 
gepubliceerd zal een Engelstalig antwoord wellicht meer impact hebben.  
 
Je kan dit ingevulde modeldocument in bijlage dus gebruiken voor je antwoord, en je hoeft dus niet 
het blanco document op de website van de EU te downloaden. Niet alle vragen moeten beantwoord 
worden. We hebben overal waar we een modelantwoord hebben gegeven of waar je iets moet 
invullen in het document in het geel aangeduid (je kan deze arcering wissen). Je kan de 
modelantwoorden van SA&S overnemen, maar je kan je antwoorden natuurlijk ook (en bij voorkeur) 
wat personaliseren, zodat het niet teveel copy paste lijkt. Soms wordt een antwoord niet toegelicht, 
maar wordt enkel YES/NO/NO OPINION geantwoord. 
Sla het Word-document nadien op, best met toevoeging van de naam van je organisatie in de 
bestandsnaam (personaliseren). Bv: consultation_document_en_NAAM_Belgium 
 
Best antwoorden voor  5 februari. Je kan het document mailen of via de post opsturen naar: 

Internal Market and Services DG, 
Unit D1 - Copyright 
European Commission 
SPA 2 04/085 
1049 Brussels 
Belgium  

markt-copyright-consultation＠ec.europa.eu 
 
Je kan deze bevraging zowel als organisatie (institutional user) of als individuele gebruiker (end user) 
of zelfs anoniem invullen. Maar de modelantwoorden van SA&S zijn vooral opgesteld vanuit het 
oogpunt van een organisatie. We vragen uitdrukkelijk dat je niet anoniem en bij voorkeur als 
organisatie antwoordt. In de procedure van de EU (zie document) is voorzien dat je je organisatie 
vooraf kan registreren. Registratie is aan te raden maar niet verplicht. Maar we wijzen er toch op dat 
je hiervoor een mandaat moet hebben van je organisatie of van de rechtspersoon waar je organisatie 
onder valt. (In the interests of transparency, organisations (including, for example, NGOs, trade 
associations and commercial enterprises) are invited to provide the public with relevant information 
about themselves by registering in the Interest Representative Register and subscribing to its Code of 
Conduct.) De registratie is een vrij omvangrijke procedure, maar het loont de moeite. Nadien vul je je 
registratienummer in het document in. 

 

http://www.auteursrechtensamenleving.be/
mailto:markt-copyright-consultation%40ec.europa.eu


Ter informatie, een aantal internationale organisaties hebben samen een eenvoudige online 
antwoordwizard gemaakt (http://youcan.fixcopyright.eu/nl/). Bij de start van de wizard kan je 
aangeven dat je actief bent in de cultureel-erfgoedsector, waarna je een relevante selectie van 
vragen krijgt (en niet de andere). Die moet je dan wel nog beantwoorden (eventueel op basis van het 
SA&S modeldocument). Daarna kan je een pdf van je vragen ontvangen die je kan mailen naar markt-
copyright-consultation@ec.europa.eu. Deze wizard voorziet (voor zover wij dat hebben kunnen 
nagaan) enkel een antwoord als individu (op basis van uw naam), en voorziet ook niet in registratie.  
 
 
Meer info en een blanco versie van de bevraging (in doc of pdf) en meer info vind je hier: 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm.  
 
 
Vragen?  
Contacteer pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be of jeroen.walterus@faronet.be  
 
 

Alvast bedankt! 

http://youcan.fixcopyright.eu/nl/
mailto:markt-copyright-consultation%40ec.europa.eu
mailto:markt-copyright-consultation%40ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
mailto:pascal.ennaert@vlaamsekunstcollectie.be
mailto:jeroen.walterus@faronet.be

