
Samenvatting en conclusies 
 
Samenvatting 
Met deze studie is beoogd de achtergrond en werking van de artikelen 29a en 29b Aw beknopt te 
inventariseren en analyseren. Om deze twee nieuwe wettelijke bepalingen in de juiste context te 
plaatsen, is in hoofdstuk 2 eerst naar de totstandkoming van de verplichting in de 
Auteursrechtrichtlijn gekeken. Uit de studie blijkt dat in artikel 6 van de Auteursrechtrichtlijn de 
internationale verplichtingen onder de WIPO-verdragen zijn geïmplementeerd voorzover het gaat 
om de wettelijke bescherming van technische voorzieningen, terwijl artikel 7 van de richtlijn de 
verplichting onder de WIPO-verdragen inzake de informatie over het beheer van rechten heeft 
geïmplementeerd. De tekst van de richtlijn heeft echter aan de Lidstaten veel ruimte gelaten om 
deze bepalingen in hun nationale rechtsorde te implementeren. 
Uit het in hoofdstuk 3 besprokene blijkt dat de in de artikelen 6 en 7 van de richtlijn opgenomen 
verplichtingen in de artikelen 29a en 29b Aw zijn verwerkt. Opmerkelijk is wel dat artikel 6 lid 4 
van de richtlijn in de Nederlandse wet (nog) niet echt is geïmplementeerd. De wetgever heeft 
ervoor gekozen om op grond van artikel 29a, vierde lid de mogelijkheid open te laten om de 
problematiek van de samenhang tussen de toepassing van Tv’s en de uitoefening van 
auteursrechtelijke beperkingen door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur te regelen. 
Dit zou een stimulans moeten opleveren om te bewerkstelligen dat het overleg over 
gebruikersvrijheden ook tot overeenstemming zal leiden. 
Aan de hand van een beperkt aantal gesprekken met geselecteerde deskundigen en 
Belanghebbenden (1) werd in hoofdstuk 4 onderzocht of en hoe technische voorzieningen in de 
praktijk worden toegepast, of ze vaak worden omzeild, en of bepaalde belangen door het toepassen 
van de technische voorzieningen in het gedrang komen. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat 
de met de artikelen opgedane ervaring per industriesector verschilt. In de uitgeverijsector heeft het 
invoeren van een verbod op omzeilingshandelingen en het aanbieden van omzeilingsdiensten 
weinig impact gehad. De uitgevers en bibliotheken hadden al langer zakelijke betrekkingen met 
elkaar die door de invoering van de bescherming grotendeels onveranderd zijn gebleven. Van 
omzeiling van technische voorzieningen in de uitgeverijsector is nauwelijks sprake, maar dit heeft 
waarschijnlijk meer te maken met de marktstructuur, dan dat het komt door het 
ontmoedigingseffect van het wettelijke verbod. In de muziekbranche liggen de zaken ingewikkelder, 
vooral omdat er binnen de industriesector zelf sterk verschil van opvatting bestaat over de 
toepassing van technische voorzieningen. Vooral in de film- en games-industrie biedt artikel 29a 
Aw de nodige juridische middelen om tegen het omzeilen en het aanbieden van omzeilingsmiddelen 
op te treden. Het is ook vermeldenswaard dat de door Stichting Brein aangespannen procedures 
een tijd lang enig ontmoedigingseffect onder de hackers blijken te hebben. Als het aanbod aan 
illegale omzeilingsmiddelen weer toeneemt treedt de Stichting Brein opnieuw in rechte op tegen de 
vermeende aanbieders. Bovendien is, zo is uit de gesprekken met de rechthebbenden gebleken, 
artikel 29a Aw een verbetering ten opzichte van artikel 32a Aw, dat uitsluitend op 
computerprogramma’s van toepassing is. 
 
Conclusies 
Voor zover uit dit onderzoek en het beperkte aantal gesprekken met belanghebbenden is gebleken, 
heeft de toepassing van artikelen 29a en 29b Aw in de praktijk vooralsnog niet tot ernstige 
structurele problemen geleid. Sinds de inwerkingtreding van de artikelen 29a en 29b Aw zijn er 
slechts enkele rechterlijke uitspraken gedaan in verband met de bescherming van technische 
voorzieningen, terwijl de rechter zich nog niet éénmaal heeft uitgesproken in een procedure inzake 
de bescherming van informatie over het beheer van rechten. Het is belangrijk om op te merken dat 
de twee grootste angsten, die bij de invoering van de wetswijziging overheersten, (nog) niet zijn 
uitgekomen: 1) er is geen massale omzeiling van Tv’s opgetreden en 2) er zijn geen 
onoverkomelijke belemmeringen ontstaan voor de gebruikers. Met andere woorden, het 
auteursrecht is niet weggespoeld door het elektronische vergiet, noch is er informatie grootscheeps 
achter elektronisch slot en grendel verdwenen. Wel blijven enkele onduidelijkheden bestaan met 
betrekking tot de bescherming van technische voorzieningen. 
 
(1) De lijst van gesprekspartners is als bijlage aan dit rapport gehecht. 



 
De onduidelijkheden over de juridische interpretatie van de bepalingen vloeien voort uit de tekst van de 
Auteursrechtrichtlijn zelf en zullen uiteindelijk door het Hof van Justitie van de EG moeten worden 
opgelost. Er blijft echter één praktische onduidelijkheid voor de consument, te weten het gebrek aan 
compatibiliteit tussen afspeelapparaten en media-formats, alsmede een gebrek aan transparantie 
hierover. Een oplossing voor dit probleem, al dan niet op internationaal niveau, zou overwogen 
moeten worden. Meer onderzoek zou moeten worden verricht naar de mededingingsrechtelijke 
impact van een gebrek aan compatibiliteit. Aangezien de compatibiliteit en standaardisering binnen 
de industrie niet wettelijk kunnen worden afgedwongen, zou een mogelijke oplossing kunnen zijn 
om de leveranciers van media en apparatuur te verplichten om de consument de juiste informatie te 
verschaffen over de kenmerken van afspeelapparaten en digitale bestanden en de (on)mogelijkheid 
van het maken van kopieën. Het voordeel hiervan zou zijn dat de consument dan in een betere 
positie is om de voor hem juiste keuze te maken. § 95d van de Duitse auteurswet zou hiervoor als 
model kunnen dienen: de Duitse wet verplicht leveranciers om het werkingsgebied en de 
kenmerken van de DRM bescherming die zij voor hun content hebben gebruikt te onthullen.65 Of 
zo’n oplossing het best in de Auteurswet of in een andere wet zou moeten worden opgenomen is 
open voor discussie. 
Tot slot moet worden gezegd dat, aangezien de bescherming van technische voorzieningen 
momenteel meer praktische betekenis blijkt te hebben dan de bescherming van informatie over het 
beheer van rechten, de nadruk in dit rapport voornamelijk op artikel 29a Aw werd gelegd. Dit 
neemt echter niet weg dat met de toename van de online verspreiding van auteursrechtelijk 
beschermde werken de belangstelling voor de bescherming van informatie over rechtenbeheer in de 
toekomst naar verwachting zal toenemen. 
 
 


