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Memorandum: voor een auteursrecht in balans 
 

Informatie en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom willen culturele, 
wetenschappelijke en onderwijsinstellingen in Vlaanderen een meer evenwichtig 
auteursrecht.  
 
Bibliotheken mogen e-boeken niet zomaar uitlenen, zelfs niet als ze daarvoor een 
leenvergoeding betalen. Eerst moeten ze de auteur of de uitgever om toestemming vragen. 
Krijgen ze die niet, dan komt het boek de bibliotheek niet in. Erfgoedinstellingen zoals musea 
en archieven mogen hun twintigste-eeuwse collecties niet digitaliseren en op een website 
tonen, zonder een eindeloze zoektocht op te zetten naar veelal onvindbare rechthebbenden. 
Onderzoekers moeten dan weer het hele land doorreizen om digitale publicaties te mogen 
inkijken. Dat komt allemaal omdat het auteursrecht niet aangepast is aan de nieuwe realiteit 
van een digitale samenleving. 
 
Het auteursrecht is uit evenwicht en speelt onvoldoende in op de noden van de digitale 
samenleving. En dat heeft gevolgen voor iedereen die eens een boek uitleent in de bib, een 
museum bezoekt of op een andere manier aan cultuur doet. Maar evengoed zorgt het voor 
een belemmering van innovatie, onderzoek en onderwijs. Culturele, wetenschappelijke en 
onderwijsinstellingen in Vlaanderen dringen aan dan ook dat politici stappen ondernemen 
om de balans te herstellen. En dat zowel op Vlaams, Federaal als Europees niveau. 
 

Om al deze redenen stellen het  Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving 
(SA&S) en de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht, in naam van de culturele, 
wetenschappelijke en onderwijsinstellingen in Vlaanderen, een memorandum op met het 
oog op de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Met acht 
actiepunten bieden ze oplossingen aan waar onze samenleving alle baat bij heeft.  
 
De actiepunten zijn: 
 

1. Grenzen aan de uitbreiding van het auteursrecht. 

2. Een meer transparante beschermingsduur. 

3. Een grondige herwerking van de uitzonderingen: minder restricties en meer 

flexibiliteit voor nieuwe vormen van informatiegebruik. 

4. Geen uitholling van de wettelijke uitzonderingen. 

5. Ruimte voor digitalisering van cultureel erfgoed. 

6. Transparante beheersvennootschappen. 

7. Ondersteuning voor open access  en datamining in het onderzoek. 

8. Een eerlijk beleidskader voor het hergebruik van overheidsinformatie. 

 

http://www.auteursrechtensamenleving.be/


Het memorandum is ondertekend door het Samenwerkingsverband Auteursrecht & 
Samenleving, de gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht, het Cultureel-
erfgoedoverleg, FOV. Federatie Sociaal-Cultureel Werk en Vlaamse Vereniging Cultuur- en 
Gemeenschapscentra (VVC). 
 
U vindt het memorandum op: 
http://www.auteursrechtensamenleving.be/content/standpunten  
 
 
Perscontact | niet voor publicatie 

 
Voor meer informatie of indien u een interview wenst met een van de ondertekenaars van 
dit Memorandum, contacteer 
 
Jan Braeckman 
Directeur Bibnet 
Priemstraat 51 
1000 Brussel 
02 213 10 21  
jan.braeckman@bibnet.be 
 
Joris Deene 
advocaat 
Priemstraat 51 
1000 Brussel  
02 213 10 21  
joris@deene.be 
www.auteursrechtensamenleving.be  
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