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de rechtswinkel en wetenschapswinkel haalde hij in 1982 
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Werken aan de informatie
snelweg: Bouwputten of 
valkuilen? 
.\ 
l,nleiding 

pe elektronische snelweg krijgt 
§feun van de Gl'was daags na de 
eind februari van dit jaar gehouden 
top in Brussel in een dagbladkop te 
lezen.2 Waar het hier grotendeels 
nog om intentieverklaringen en niet
yerplichtende oproepen ging, kun
nen we op het niveau van de EU, en 
~elfs nationaal, al verdergaande 
i[litiatieven dan deze bespeuren. 
Het beset is er dat de mondiale 
informatie-infrastructuur er gaat en 
moet komen, maar ook dat daarvoor 
i_nitiatieven op het hoogste niveau 
nodig zijn. Dat er op dit gebied een 
grote achterstand is van Europa op 
de Verenigde Staten wat betreft 
verspreiding van de informatietech
riologie was recentelijk op de televi
sie te aanschouwen. De Duitse 
oondskanselier Helmut Kohl werd 
gevraagd wat er moest worden ge
daan om de toegang tot de data
snelweg te verbeteren. Kohl, (blijk-
t 
l;>aar) geen PC bezitter, dacht dat de 
~raag over de gewone 'Autobahn' 
ging en antwoordde: ,We weten 
allemaal hoe het is om in het ver
keer vast te zitten". 
De totstandkoming van een (mondi-

' 2~ NRC Handelsblad van 27 februari 1995. 

aal) informatienetwerk vindt even
wei, zo blijkt, niet plaats zonder 
problemen. De grootste barrieres 
zijn vooral op juridisch terrein te 
vinden. Deze zullen in het volgende 
betoog nader uiteengezet worden, 
maar eerst zal een kort historisch 
kader geschetst worden. 

Historie 

In 1969 werden vier computers van 
de Amerikaanse defensie aan el-
kaar gekoppeld waarmee het eerste 
netwerk, het ARPAnet een feit was.3 

Een jaar later waren het er al enkele 
tientallen. Midden jaren '80 kwamen 
de LAN's ten tonele. 4 Als gevolg van 
de behoefte om ook deze te koppe
len, ontstonden Wide Area Net
works,5 en deze weer gekoppeld 
vormen het Internet. Door zoveel 
mogelijk met uniformeringen te wer
ken, met standaarden, is het moge
lijk wereldwijd informatie op te vra
gen en gegevens uit te wisselen. De 
Amerikaanse overheid werkt sinds 
de tweede helft van de jaren '80 
veel met haar bedrijfsleven samen 
om een nationale informatie-infra
structuur op te zetten. 
In Europa is de basis voor de initia
tieven om de informatiesnelweg te 
verwezenlijken, gelegd met het Wit
boek Delors.6 Vervolgens is een 

3 Acroniem van 'Advanced Research Projects Agency'. 
4 Acroniem van 'Local Area Network'. 
5 Bijvoorbeeld NSFnet en EUnet. 
• Groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid naar de 21'eeuw: Wegen en Uitdagingen. Witboek 
·;. van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 1993. 
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werkgroep van de Europese Com
missie, de Groep Bangemann, in 
juni 1994 gekomen met een analyse 
van de positie van Europa in de 
mondiale trend naar de informatie
maatschappij. Tevens heeft zij 
adviezen opgesteld welke acties 
noodzakelijk zijn om Europa in de 
pas te kunnen Iaten lopen met het 
snelle tempo waarin de ontwikke
lingen plaatsvinden. 
Er is besloten om binnen de EU 
samen te werken om een wereldom
spannende informatiemaatschappij 
te verwezenlijken. Dit mede van
wege de achterstand die de EU 
dreigt op te lopen op de Verenigde 
Staten. Wat betreft de positie van 
Nederland zelf bijvoorbeeld kan 
worden geconstateerd dat Neder
land op onderdelen 3 tot 5 jaar 
achterloopt op ontwikkelingen, niet 
aileen in de VS, maar ook in Ianden 
als bijvoorbeeld Engeland, Finland 
en Zweden.7 

Of het nou op G7, EU of nationaal 
niveau bekeken wordt: de preble
men die onderkend worden zijn in 
aile geledingen waar actie onderno
men wordt dezelfde. Deze zijn dan 
ook terug te vinden in het Nationale 

Actieprogramma "Eiektronische 
Snelwegen, van metafoor naar ac
tie", opgesteld onder verantwoorde
lijkheid van het Ministerie van 
Economische Zaken, eind decem
ber 1994. 
Er moeten (financiele) middelen ter 
beschikking worden gesteld om de 
marktsector te ondersteunen. Ver- · 
der dient de overheid ook te streven 
naar uniformering van de netwer
ken, en naar liberalisering en 
deregulering van de markten voor 
telecom en elektronische media. In 
veel Ianden bevinden de telecom
voorzieningen zich nog in staats
monopolies, die de innovatie prikkel 
missen.8 Voorts moet er op interna
tionaal niveau samengewerkt 
worden om de problemen het hoofd 
te bieden die op het juridische vlak ' 
op zullen treden. 9 

Om welke juridische kwesties 
gaat het hier? 

De hoofdmoot van de juridische 
problemen speelt zich af op twee 
terreinen: in de eerste plaats juridi
sche aspecten die samenhangen 

7 Zie het 'Nationaal Actieplan' van het Ministerie van Economische Zaken, hoofdstuk 4. 
Een elektronische versie op te vragen via het Internet, binnen het WorldWide Web, met als 
adressering: http://www.nic.su'rfnet.nl/nap/. 

8 Zie wat betreft de bestuurlijke consequenties die de deregulering heeft op deze staatsmonopolies, 
o.a. J.C. Arnbak, Athena en Arachne; Bestuurlijke patronen in de toepassing van netwerktechnolo
gie, Inaugurate rede Delft, Cramwinckel, Amsterdam 1995. 

9 Vanzelfsprekend bevatten de hieronder te bespreken problemen slechts een korte schets. Daarbij 
zijn het zeker niet 'aile' (denkbare) juridische problemen, als gevolg van het gebruik van de 
informatiesnelweg. Juristen, op zoek naar dogmatische beschouwingeri, zullen in deze rede tever
geefs op zoek zijn naar dogmatische vernieuwingen dan wei toevoegingen. Zie voor een meer 
dogmatische privaatrechtelijke bijdrage de inaugurele rede van J.E.J. Prins, Overtollig recht inzake 
informatietechnologie, Kluwer, Deventer 1995. 
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inet het overbrengen van berichten 
l 
poor middel van de informatiesnel-
weg. Een van de voorbeelden op dit 
eerste terrain is dan het spannings
veld dat optreedt bij de beveiliging 
van elektronisch berichtenverkeer 
kn de eventuele oplossing van dat 
beveiligingsprobleem door middel 
van encryptie.10 Het tweede terrain 
.bangt samen het toekennen en 
'exploiteren van intellectuele eigen
domsrechten nu welhaast indivi-
8uele uitwisseling op mondiaal ni
yeau van oneindig creatieve uitin
gen wordt mogelijk gemaakt door de 
(nformatiesnelweg. We zullen hier 
beide terreinen kort nader schetsen. 

.be snelweg: veilig voor have 
~n goed? 

J 
pigitale informatie valt met behulp 
yan een computer gemakkelijk te 
manipuleren zonder dat eenvoudig 
te achterhalen valt of dergelijke 
manipulatie heeft plaatsgevonden. 
Bescherming van de digitale infor
{Tlatie is een probleem waarvoor op 
zich zelf al wei technische metho
den voorhanden zijn, maar waarbij 
!ang niet elke methode afdoende 
bescherming biedt. In juridische zin 
spelen hier problematieken die te 
tnaken hebben met het kunnen 

vaststellen of een bepaald elektro
nisch bestand inderdaad afkomstig 
is van degene met wie ik bijvoor
beeld een contract wil sluiten. Het 
is, met andere woorden, belangrijk 
om absolute zekerheid te hebben 
over de authenticiteit van de afzen
der. Zo is het voor veel gebruikers, 
zakelijk en prive, van groat belang 
dat de authenticiteit van (de leve
rancier van) een computerprogram
ma vaststaat. 11 Maar niet aileen 
deze oorspronkelijkheidsaanduiding 
is van betekenis. De zekerheid, dat 
tijdens de elektronische overdracht 
van bijvoorbeeld programmatuur of 
contracten geen wijzigingen in de 
overgedragen gegevens zijn aange
bracht, is van groat belang om 
maatschappelijk vertrouwen te kun
nen ontwikkelen in het gebruik van 
de elektronische snelweg. Mensen 
willen zekerheid wat betreft de inte
griteitvan de gegevens. lmmers ook 
de elektronische snelweg zal weg
piraten kennen en we zullen 
'wegenverkeersrecht' nodig hebben 
om al te misdadig gedrag te kunnen 
bestrijden. Een lekke band op het 
moment van wegrijden verhindert de 
onmiddellijke verkeersdeelname, 
een dergelijke gebeurtenis doet zich 
meestal op het meest ongeschikte 
moment voor. Een niet tot stand te 
brengen toegang tot de elektroni-

l0 Zie hiervoor o.a. F.P.E. Wiemans, H.C.A. van Tilborg en J.M. Smits, Encryptie: Justitiele en particu
. liere belangen, Een verkennende beschouwing, Delikt en Delinkwent, april 1994, pp 340-359. 

11 Stel dat om illegaal kopieren tegen te gaan een leverancier van programmatuur een 'virus' inbouwt 
· dat gaat werken nadat het programma al 5 keer is gekopieerd. Dit ingebouwde virus zou er voor 
i kunnen zorgen dat degene die het programma, tegen de licentievoorwaarden in vaker dan 6 keer 
·; heeft gekopieerd, gegevens gaat verwijderen van een schijf, of opzettelijk fouten in de (teveel ' 

gekopieerde) programmatuur aanbrengt. 
( 
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sche snelweg is wellicht soms ai
leen maar hinderlijk, zoals de lekke 
band, maar eigenlijk volkomen on
acceptabel. Deze eis wordt meestal 
aangeduid met de eis van beschik
baarheidvan de toegang en gebruik 
van informatica- en telecommuni
catiehulpmiddelen. Technologisch is 
dit laatste een grote uitdaging, 
maatschappelijk echter absoluut 
noodzakelijk voor het levensvatbaar 
zijn van de elektronische snelweg. 

Een ander type probleem dat sa
menhangt met de invoering van de 
elektronische snelweg: de bescher
ming van de persoonlijke !evens
steer van een gebruiker. Hierbij is 
het de vraag of de problematiek van 
de privacy andere en nieuwe dimen
sies krijgt door de elektronische 
snelweg. Andere, dan die weal 
kenden van de invoering van de 
computer. Ten principale gerede
neerd ben ik de mening toegedaan / ( 
dat hiervan door de elektronische 
snelweg geen sprake is. Echter de 
schaal waarmee de elektronische 

snelweg inderdaad tot voor de voor
deur zal worden gebracht maakt het 
wei noodzakelijk dat een goede 
kartering van de problematiek nood
zakelijk is. lmmers typische 
'snelwegdiensten' als Video-On
Demand of Pay-Per-View leveren bi] 
gebruik, voor de leverancier, een · 
schat aan informatie over de gebrui-' 
ker op. Deze informatie is vooral · 
interessant voor marketing doelein- , 
den. Te achterhalen valt bijvoor- ., 
beeld, welk huishouden naar welke · 
film gekeken heeft, waar en op welk: 
moment. Het gebruik van teleshop- ·. 
diensten Ievert overeenkomstige 
gegevens op. Juridisch aankno
pingspunt in 
Nederland is de Wet persoons
registraties. Op grond van deze 
regeling hebben degenen wier 
gegevens geregistreerd staan en
kele wettelijke rechten, zoals het 
weten, weigeren, verbeteren en 
aanvullen van de geregistreerde 
gegevens. 12 Binnenkort wordt 
nieuwe Europese regelgeving van 
kracht die een fikse aanpassing van: 

12 Geregeld in artikel 31 van de Wet persoonsregistaties van 28 december 1988, Staatsblad 665. 
"Zie hiervoor o.a. verschillende hoofdstukken in: Privacyiegulering in theorie en praktijk, orv J.MA 

Berkvens en J.E.J. Prins, Recht en Praktijk nr. 75, Kluwer, Deventer 1993, 398pp. Zie ook Com
missie van de Europese Gemeenschappen, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de· 
bescherming van personen in verband met de behande/ing van persoonsgegevens (COM(90)314 ''· 
final SYN 287) en Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van per
soonsgebonden gegevens en van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de open bare digitale 
telecommunicatienetten met name in het kader van het digitale netwerk voor gei'ntegreerde diensten 
(ISDN) en van openbare mobiele netten (COM(90) 314 final SYN 288, Brussel, 24 september 1990.,_· 
lnmiddels is er van SYN 287 een herziene versie, COM(92)422 def SYN 287, d.d. 15 oktober 1992. ~ 
De geamendeerde versie van SYN 288, in COM(94) 128, final, Brussel13 juni 1994. Zie over(de l 
eerste versie van) deze Ontwerp-Richtlijnen, o.a., J.M. Smits & A.C.M. Nugter, Telecommunicatie- ~ 
diensten en privacybescherming: Ontwerp-Richtlijn SYN 288, Computerrecht 1991, no.5, pp.266- \ 
270, J. Berkvens & M. Schauss, De privacyvoorstellen van de Europese Commissie, Computerrecht 
1992, no.3, pp.117-121, en van dezelfde auteurs een commentaar op de herziene versie van SYN ;· 
287, Tweede akte van de Privacy-Richtlijn, Computerrecht 1992, no. 6, pp. 232-240. 

22 



de Nederlandse regelgeving zal 
Verlangen .13 

Nu biedt de techniek, of wellicht 
beter de (discrete) wiskunde, oplos
Singen om onze persoonlijke levens
sfeer te beschermen. Namelijk door 
gebruik te maken van de cryptolo
gie. Onder cryptologie wordt ver
staan de wetenschap die zich bezig
houdt met beveiliging van gegevens 
door gebruik te maken van vercijfe
ringsmethodieken, in gewone taal 
bedoelt men hiermee het uitwisse
lem van informatie die men geheiin 
wil houden.14 Maar hier raken we 
aan een rechtsstatelijk probleem, er 
qienen publieke tegen private belan
g_en te worden afgewogen. lmmers 
een grootschalig privaat gebruik van 
vercijferingstechnieken stelt de 
overheid, met name het opspo
ringsapparaat, voor grote proble
rhen. Daarmee raakt zij het zicht op 
criminele activiteiten door het ge
bruik van vercijfering van data kwijt. 
De aanpak van dit probleem is tot 
riu toe vooral nationaal georien
teerd. In de Verenigde Staten pro
tieert men door middel van een 
t~chnische aanpassing van de 
hardware, via de zogeheten clipper
~hip, onkraakbare vercijfering te 
voorkomen. 15 In Nederland heeft 
rhen een regelgevende ballon opge
ikten om aile ongeregistreerde vor
J 

men van encryptie te verbieden. Of 
deze ballon nog zweeft dan wei al 
geklapt is, is nog niet duidelijk. 16

' 

Pas als (persoonsgebonden) gege
vens veilig over de elektronische 
snelweg verzonden kunnen worden 
kan Internet serieus van start gaan. 
Dan is het bijvoorbeeld mogelijk om 
betaalsystemen op Internet te intro
duceren, kunnen burgers en be
drijven vrijelijk informatie verzenden, 
wetende dat vertrouwelijkheid en 
privacy gewaarborgd zullen zijn. 
Zolang data te onderscheppen, en 
vercijferingen te kraken zijn door 
derden, zullen commerciele toe
passingen sterk belemmerd worden. 

Het tweede terrein waar ik vandaag 
aandacht voor vraag is de juridische 
categorie problemen aangeduid als 
'intellectuele eigendom'. Deze vor
men een belangrijk obstakel in de 
groei van een mondiaal informatie
netwerk. Een schets van de proble
matiek. 

Korte duiding intellectuele 
eigendomsrechten 

In onze huidige economie hanteren 
wij een stelsel van vrije onderne
mingsgewijze produktie en vrije 
concurrentie. Ook ons recht gaat 

'j Zie J.M. Smits, Cryptologie, lnformatiebeleid, -modellen en toepassingen, Computerrecht, nr. 4, 
1994, p. 138. 

•.+ Zie uitgebreider over deze materia, bijvoorbeeld, J. Dumortier, Regulering van cryptografie: moet 
;rmen ook het broodmes verbieden?, Computerrecht, 1994/4, pp. 150-157. 
·~In de Volkskrant 25 juli 1994 staat een goed voorbeeld: "Verbod op coderen van computerbestand is .,. 
: nu al achterhaald" door J. Thyssen en H. Zimmerman. 

23 



van deze grondgedachte uit. 17 In de 
concurrentiestrijd onderscheiden 
ondernemingen zich vooral door de 
(naams)bekendheid die zij zich ver
werven bij het publiek door de 
prestaties die zij tot stand brengen. 
Men probeert te voorkomen dat een 
ander met deze prestaties aan de 
haal gaat of ten eigen bate gebruik 
maakt (of zo men wil: misbruik 
maakt) van de opgebouwde naam 
en reputatie. Er dient dus een 
bescherming hiertegen te zijn. Het 
rechtsgebied van de intellectuele 
eigendomsrechten omvat de wette
lijke systemen tot bescherming van 
bepaalde prestaties en de reputaties 
van (met name) ondernemingen. 
In het kader van de elektronische 
snelweg zijn vooral van belang: het 
auteursrecht en het octrooirecht (de 
andere beschermingssystemen zijn: 
het merkenrecht, het handels
naamrecht, tekeningen- en 
modellenrecht, chipsrecht en ten
slotte het kwekersrecht) omdat op 
deze terreinen de (juridische) 
problemen met informatietechnolo
gie zich voornamelijk afspelen. 

Het auteursrecht 

Het auteursrecht geeft de maker 
van een werk van letterkunde, we
tenschap of kunst enkele exclusieve 
bevoegdheden met betrekking tot 
gebruik en exploitatie, kortom: de 

' geestelijke creatie van de schepper. 
van een werk wordt beschermd. Het 
is een tijdelijk begrensd monopolie · 
van een schepper van een werk op. 
de exploitatie van dat werk. 18 

AI in 1886 kwam er een wereldwijde 
bescherming voor auteursrechtelijk~ 
werken in de vorm van de Berner : 
Conventie (naast de BC is er oak 
nog de in 1954 opgerichte UAC, de 
Universele Auteursrechtconventie).: 
In aile aangesloten Ianden geniet : 
men van rechtswege bescherming,: 
men hoeft er geen speciale formali-: 
teiten voor te verrichten. 

1 

In Nederland heeft men in 1912 eeri 
Auteurswet opgesteld om te kunnen 
voldoen aan de Berner Convenlie .. 
Artikel1 kent de maker twee, een ' 
ieder ander uitsluitende rechten toal: 
openbaar maken en verveelvoudi
gen. Men noemt dit exploitatierech_l 
ten. Deze maken het de maker moJ 
gelijk profijt te trekken van zijn werk. 

Het openbaar maken en verveelvo~
digen vormen in de context van de ·, 
informatietechnologie een probleerr\ 

\ 
en wei om de volgende redenen. 
Het begint al met een van de grand~ 
slagen van de economie, waar dus: 
ook ons auteursrecht op gebaseerd 
is, namelijk het schaarste-principe. ! 
De huidige economie is gebaseerd · 
op het uitgangspunt dat er een 
markt is waar vragers en aanbiede(s 

"Mededingingsrecht, F.J.W. Lowensteyn in samenw. met S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooij. · 
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991, p. V. 

18 Bescherming van de intellectuele eigendom, Mr. G. van Empel, Kluwer, Deventer 1992, p. 52. 
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elkaar kunnen ontmoeten. Deze 
'i:>ntmoetingsplaats' maakt prijsvor
ming mogelijk. Bij hele schaarse 
produkten een hoge prijs en bij pro
dukten die gemakkelijk geprodu
ceerd kunnen worden (en die dus 
minder schaars zijn) een lage prijs. 
Met fysieke goederen/produkten is 
~r een directe relatie tussen 
schaarste en waarde. Als de teke
nen mij niet bedriegen dan is met 
i[lformatie precies het omgekeerde 
aan de hand. Digitale informatie 
'verkrijgt' een hogere prijs (althans 
vertegenwoordigt een hogere 
waarde) als zij meer algemeen 
wordt. Hoe meer mensen kennis 
nemenvan, dan wei bekend zijn 
met bepaalde informatie hoe 
gemakkelijker c;Jeze informatie ver
kocht kan worden in de informatie
'-Yereld. Dan is het voornaamste 
verkoopargument in deze situatie 
nieuwsgierigheid geworden, in 
plaats van de vraag naar een (meer 
of minder) schaars produkt. Soms 
kan het zelfs zo zijn dat het beste 
wat je kunt doen om de vraag naar 
je produkt te doen stijgen is om het 
weg te geven (dan wei niet of nau
-1elijks op te treden tegen illegaal 
kopieren van programmatuur): ge-
1 

tuige het bestaan van freeware en 
shareware. Nog eens anders ver
woordt: schaarse informatieproduk
ten zijn veel minder interessant dan 
informatieprodukten die gemakkelijk 
te verkrijgen zijn. Van natuurlijke 
schaarste is geen sprake meer om
dat digitale informatie eindeloos 
gekopieerd kan worden. Dit stelt 
nieuwe uitdagingen aan de econo
mische wetenschap, waarbij de 
uitdaging samenhangt met bijvoor
beeld de problematiek van de waar
detoekenning (van produkten, ma
chines en kennis) en prijsvor
mingsmechanismen.19 Ook de defi
nitie van de (informatie)markt zal 
aan een nauwkeurige analyse 
onderworpen moeten worden. 

Tijd voor auteursrechtelijke 
herbezinning? 

Dankzij het algemeen worden van 
computers zien vooral de exploitan
ten van auteursrechtelijk be
schermde werken de prestaties (van 
hun auteurs) steeds minder vaak 
beloond.20 De data zijn zeer eenvou
dig te kopieren zonder dat daarvoor 
speciale apparatuur is vereist. Digi-

'~lllustratief in dit verband zijn de zogenaamde Techno leasebackconstructies die banken en grote 
"(Nederlandse) ondernemingen hebben gebruikt om de balans een be\er aanzien te geven. zie 
'diverse publikaties in De Volkskrant: 9 oktober 1993 (Philips), en op 9 juli 1994 (Fokker). Zie ook 
:W.A. Paardekooper en K.J.T. Smits, Technolease onder de loep, Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 43, 
oktober 1994, pp. 28-35, van dezelfde auteurs, Technolease Philips en Fokker: De voorwaarden, 
Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 43, november 1994, pp. 20-21. 

2o Dat is althans het geluid dat bijvoorbeeld de Business Software Alliance (een Stichting waarachter 
"' bijvoorbeeld WordPerfect schuilgaat) met enige regelmaat afgeeft. Ook vertegenwoordigers van 
; audio- en video-exploitanten geven hetzelfde geluid at. Of op de wat langere termijn werkelijk sprake 

is van omzetverlies, en dus winstderving bij de hier bedoelde ondernemingen lijkt welhaast te wor-
. den gelogenstraft door de almaar hogere winsten die juist de hier bedoelde bedrijven maken. 
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tale informatie is ook om een an
dere reden bijzonder ten opzichte 
van fysieke goederen/produkten, 
voor het maken van een onbeperkt 
aantal kopieen behoeft men name
lijk geen originele versie. Elke kopie 
ontstaat zonder kwaliteitsverlies. 
Het nut van vastlegging van infor
matie op papier is achterhaald ge
raakt. Met behulp van een computer 
kan informatie op schijven of schijf
jes (of voorgoed op CO's) worden 
opgeslagen. Aileen een beeld
scherm is dan nag nodig om de 
informatie onbeperkt op te kunnen 
roepen. Een papieren afdruk is 
slechts verworden tot een van de 
vele verschijningsvormen (niet meer 
dan een bijprodukt) van de digitaal 
opgeslagen informatie. 

Wie al wei eens op het Internet 
heeft gekeken kan zien dat de al 
zolang voorspelde multimediale 
convergentie nu eindelijk lijkt plaats 
te grijpen. Tekst, audio, video alle
maal oproepbaar en zichtbaar te 
maken vanuit elke hoek van de we
reid. Deze fusie tussen woord, tekst, 
beeld en geluid op technisch-digitaal 
niveau (immers allemaal enen en 
nullen, beeld meer enen en nullen 
dan tekst) zal naar mijn stellige 
overtuiging belangrijke consequen
ties hebben voor ons denken over 
de uitoefening van exploitatierech
ten in het kader van het auteurs-

recht.21 Een van de oplossingen 
voor dit probleem zoekt men bij
voorbeeld in heffingen op onbe
speelde audio- en videobanden, 
maar oak in de afrekening bij ge- , 
bruik van een auteursrechtelijk be- : 
schermd werk door middel van col-. 
lectieve of individuele licenties. ' 
Maar dit werkt aileen als er duidelijk 
aanspreekbare partijen en exploita_; 
tiemomenten zijn. Het is zeer de ; 
vraag of die er (op dit moment) zijn: 
dan wei komen op de elektronische; 
snelweg. Het exploiteren van de ~ 
mogelijkheden die worden geboderi 
door de elektronische snelweg ver- 1 

trekken vanuit verouderde (c.q. ver~: 
keerde) concepten. Exploitanten 
zien het niet anders dan het op een 
andere manier 'drukken' van de 
informatie, waarmee de op de sneJ.J. 
weg voorhanden informatie wordt 
gelijkgesteld met een (gedrukt) 
boek. Het prijsvormingsmechanisme 
wordt daarmee gerelateerd aan i 
pagina's van een boek.22 

Met de komst van de informatiesnel
weg, is informatie tussen twee of 
meer computers wereldwijd zeer 
gemakkelijk over te dragen. lnfor
matie behoeft slechts beschikbaar 
te zijn in een openbaar toeganke- 1 

lijke computer om haar wereldwijd : 
raadpleegbaar en kopieerbaar te ~ 
maken. De informatie die een per- 1 
soon bezit kan dus onmiddellijk ov~r 

"E.J. Dommering, Het auteursrecht spoelt weg door het elektronisch vergiet, Computerrechf 1994, , 

nr. 3, p. 111. 
22 E.J. Dommering, Het auteursrecht spoelt weg door het elektronisch vergiet, Computerrecht 1994, 

nr. 3, p. 112. 
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de planeet reizen praktisch zonder 
kosten, zonder dat die persoon er 
van weet, zonder zelfs, dat die infor
matie uit zijn bezit geraakt. Kortom: 
hoe bescherm je zo'n bezit als het 
geen fysieke vorm aanneemten 
tevens eindeloos en eenvoudig 
reproduceerbaar is? 
Wat het allemaal ook nog extra ge
compliceerd maakt is het feit dat IE
rechten gebonden zijn aan nationale 
jurisdicties; iets wat volledig waar
deloos is in een mondiaal netwerk. 
Kenmerkend voor de nieuwe com
municatie-mogelijkheden is dat ze 
grensoverschrijdend werken. Voor 
gebruikers doet het nauwelijks nog 
ter zake waar ter wereld zij zich in 
het systeem bevinden. Je bevindt je 
in het ene land en handelt in het 
andere. Controle via een landge
bonden juridisch systeem is onmo
gelijk te bewerkstelligen. 
Er zijn namelijk geen nationale of 
lokale grenzen om een 'locus delicti' 
te begrenzen en een methode van 
vervolging te determineren. Heldere 
afspraken over wat nu precies een 

· ('industrieel eigendoms'-) misdrijf is 
zijn er wereldwijd ook niet, mede 
~anwege cultuurverschillen. Met na
tne tussen Aziatische en westerse 
zienswijzen omtrent IE, bestaan er 
grate verschillen. Een recent voor
beeld is de dreigende handelsoorlog 
tussen China en de Verenigde Sta-
' 

ten. Bijna vijf jaar hebben de twee 
naties geruzied over de bescher
ming van (Amerikaanse) intellectu
ele eigendommen. Om effectief mee 
te kunnen draaien in de Wereld-als
marktplaats moet elk land zich aan 
de principes van de GATT c.q. de 
World Trade Organization onder
werpen. Voorwaarde is dus dat ook 
China zich houdt aan de internati
onale spelregels en verdragen om
trent intellectuele eigendommen. 
Doen zij dit niet dan zal China (in 
haar relatie tot de VS) de 'most 
favored nation' status ontnomen 
worden, tenzij zij akkoord gaan met 
een reeks -cultuurvreemde- intellec
tuele eigendomsrechten principes. 
En er zijn critici die vinden dat die 
regels niet eens meer fatsoenlijk 
toepasbaar zijn in eigen land.23 

Octrooirechten 

De tweede rechtscategorie die ge
noemd dient te worden als zijnde 
van belang voor de verwezenlijking 
van het mondiale informatienetwerk 
is het octrooirecht of patentrecht. 
Tot voor kort was dit industrieel 
eigendomsrecht nog niet zozeer van 
belang omdat aanbieders van infor
matie op netwerken voor hun infor
matie auteursrechtelijke bescher
ming prefereerden. Dit omdat de 

:;"In Amerika zien wij dat terug in het manifest van de Electronic Frontier Foundation, de digitale 
: burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten. Deze is onder andere in te zien via World Wide 
\ Web: http://www.eff.org/pub/. Voor Nederland beschrijft Mr. T. Koopmans de situatie over de be-
( scherming van markten door middel van intellectuele eigendom; dus als marktbeheersingsinstrument 
, in: T. Koopmans, lntellectuele eigendom, economie en politiek. Tijdschrift voor informatierechVAMI, 

juni-juli 1994, nr. 6, p. 107. 
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Berner Conventie voor auteursrech
ten de meest mondiale bescherming 
biedt terwijl octrooien strikt territori
aal begrensd zijn en bovendien aan 
hoge kosten gebonden. Dit vanwe
ge (het veelal wettelijk voorgeschre
ven) onderzoek naar de oorspronke
lijkheid/nieuwheid van de uitvinding 
en vanwege de jaarlijks te betalen 
taxen in elk land waar men het oc
trooi in stand wil houden. Echter 
indien men een octrooi bezit op een 
uitvinding kan de uitwerking desas
treus zijn getuige het volgende. 24 

De software-gigant UNISYS bijvoor
beeld deed op 31 december van het 
vorige jaar een persbericht de deur 
uit gaan waarin zij melding gaf het 
GIF-procede (waarmee plaatjes 
digitaal kunnen worden verzonden) 
niet meer kosteloos ter beschikking 
te stellen aan de gebruikers.25 Hier
mee raakt zij de achilleshiel van het 
hele netwerk. lmmers het netwerk 
staat of valt bij standaardisatie. Dit 
monopolie te gelde maken kan grote 
gevolgen hebben voor het welsla
gen van het nog prille Internet. 
Anderen die soortgelijke systemen 
bezitten waar de standaardisatie 
van het net van afhankelijk is, zien 
wat er gebeurt en ook zij kunnen 
wellicht proberen om ook geld te 

verdienen AAN het Internet in plaats 
van IN het Internet, want dat is wat ' 
er hier getracht wordt te doen. Zo 
zal het hele systeem binnen een 
mum van tijd lamgelegd kunnen 
worden nog voor het tot wasdom is 
gekomen. 

Een vaak aangehaald vergelijk in 
verband met het Internet is die van , 
een Amerikaanse 'digitate' burger- , 
rechten beweging op het Internet, ' 
de 'Electronic Frontier Foundation'. :· 
Zij vergelijkt het nog prille Internet 
met het Amerikaanse wilde westen 
uit de vorige eeuw. Daarmee doe
lend op de pioniersgeest, de anar- : 
chie: geen wetten maar gedragsco-': 
des die de samenleving draaiende ( 
houden, en natuurlijk het vele 'uit- l 

schot' dat het digitate domein be
volkt. De pioniers van toen moesteri' 
ook een compleat nieuwe maal· : 
schappij uit de grand stampen, in : 
een gebied waar geen overheid iets 
te zeggen had. Als nu in het wilde 
westen overal toegangskaartjes 
gekocht moesten worden, en er 
overal tol betaald moet worden, en ' 
paarden aileen gehuurd kunnen 
worden, dan zou het wilde westen r 
waarschijnlijk nooit tot de VS heb
ben geleid zoals we dat heden ten 
dage kennen. 

24 Een voorbeeld van de enorme consequenties die aan octrooiverlening kunnen vastzitten kan worde-n 
gevonden in de eind 1993 verleende Amerikaanse octrooi op het terrein van multimedia aan 
Compton. Tegen deze octrooiverlening liep werkelijk de gehele informatica- en multimediawereld te 
hoop. Gevolg was dat het Amerikaanse octrooibureau eind 1994 de octrooiverlening ongedaan heEift 
gemaakt Zie over toekenning en intrekking van het octrooi, D.O. 'Shea, Multimedia Search Syslefll 
Patent Attacked, Telephony, 29 nov. 1993, pp 14-16, en Telecombrief, Compton dient opnieuw · 
patent aanvraag in, 14 okt 1994, p 283. 

"Zie hierover o.a. Bill Thompson, Patently obvious, .NET, april1995, pp. 27-28. 
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Een mondiaal netwerk staat of valt 
dus met zijn standaarden.26 Aileen 
uniformiteit maakt dat computers 

· elkaar zullen kunnen aanspreken en 
multimedia oak daadwerkelijk 
multimedia blijven. De voertaal En
gels is zo'n standaard. Zo ook het 
netwerkprotocol TCP/IP en ASCII 
.voor tekstopslag. Verzenden van 
afbeeldingen in GIFcodes is even
eens zo'n afspraak. Aileen als men 
afspraken hanteert kan men wereld
wijd communiceren. Als iedereen 
zijn eigen taal blijft spreken is er 
uiteindelijk sprake van een toren 
van Babel. Om deze spraakverwar
ring te voorkomen moet er dus 
uniformiteit zijn. Echter, die afspra
ken kunnen zelf ook weer onder
hevig zijn aan IE. Zander deze 
(standaardisatie)afspraken zallnter
net nooit wereldwijd kunnen functio
neren, maar zich weer versnipperen 
tot lokale c.q. regionale netwerken 
die elk kiezen voor eigen afspraken 
en jurisdicties. 

Monopolisering van (wijdverbreide) 
'standaarden' zou juridisch voorko- · 
men kunnen worden: door een 
rechthebbende op een dergelijk 
'octrooi, de monopoliepositie te 
ontnemen middels een verplichting 
tot het verlenen van dwanglicenties. 
'overigens kent de EU vooralsnog 
~geen systeem van dwanglicenties. 27 

Nadeel is dat een dergelijke 
dwanglicentie slechts werkt tot aan 
de buitengrenzen van de EU want 
het is diens jurisdictie die dat moge

.lijk maakt. Een dwanglicentie kan 
zonder de instemming van de 
monopolist tot stand komen. Via 
een bepaalde procedure krijgt de 
houder van de dwanglicentie het 
recht de oorspronkelijk aileen aan 
de octrooihouder voorbehouden 
handelingen te verrichten. Over het 
algemeen zal daartegenover wei 
een vergoeding moeten staan. 
Dwanglicenties vinden hun grand in 
het feit dat belangen van hogere 
orde dan die van de octrooihouder 
een beperking van zijn exclusieve 
recht nodig kunnen maken (de 
eventuele royalties zouden naar 
evenredigheid gefinancierd kunnen 
worden met mondiale fondsen). Wat 
in ieder geval voorkomen dient te 
worden is dat financieel minder 
draagkrachtige gebruikers (niet ai
leen personen maar ook staten) 
afhaken omdat de drempel te hoog 
wordt. Een dwanglicentie kan wor
den verleend door de overheid. De 
mogelijkheid daartoe bestaat indien 
het algemeen belang dit naar het 
oordeel van de minister van Econo
mische Zaken vordert. 

26 Zie uitgebreider over standaardisatie en normalisatie: J.M. Smits, Norma/isatie: Recht Of Techniek? 
lnaugurele rede, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 11 juni 1993. 

~7 Er is al wei over gesproken en nagedacht, zie Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
, Groenboek Norma lisa tie, COM(90) 456 (del), Brussel, 10 december 1990, en he! vervolg hierop, 

COM(91) 521 (del), Brussel, december 1991. 
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Conclusie 

Experts van de Amerikaanse over
heid hebben voorspeld dat in de 
komende tweeeneenhalf jaar zal 
blijken of de wereldwijde 
informatiesnelweg een flop is of 
niet. We constateren knelpunten in 
wet- en regelgeving, maar vooral 
ook in het standaardisatieproces. 
De huidige wetgeving is onvol
doende effectief omdat zij nog niet 
gebaseerd is op elektronische infor
matie, maar nog te zeer in tastbare 
goederen denkt. Wat wei duidelijk 
is, is dat de problemen al in een 
vroeg stadium een oplossing ver
dienen omdat het kwesties zijn die 
verdere groei danig dwars kunnen 
zitten. Een pasklare oplossing is er 
niet. lntellectuele eigendomsrechten 
reiken verder in de opbouw van de 
informatiesnelweg dan menigeen 
denkt. Zover zelfs dat economische 
belangen van een kleine groep, via 
intellectuele eigendomsrechten het 
hele informatieterrein van hekken 
kunnen voorzien. 
Het spreekt voor zich dat het me
rendeel van de hier kort aangeduide 
problematieken (en overigens nog 
een groot scala aan andere proble
men) slechts in interdisciplinair ver
band kunnen worden opgelost. Het 
is juist deze technische universiteit 
die met haar technische disciplines 
en haar interdisciplinaire Techniek 
en Maatschappij studie een wezen
lijke bijdrage zal kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van de informaties
nelweg. 
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Het tot ontwikkeling komEm van een 
mondiale elektronische snelweg, en 
ik zeg het de G-7 na, is afhankelijk 
van goede afspraken die gemaakt 
moeten worden over de bescher
ming van de privacy, beveiliging 
tegen misbruik en bescherming van ; 
auteursrechten en octrooirechten. 


