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Kernpunten  

1. Deze studie geeft een overzicht van 21 recente wetenschappelijke publicaties op het 
gebied van de economische aspecten van het auteursrecht. Hierbij staat met name het 
effect van het auteursrecht op vernieuwende initiatieven (innovatie) en marktwerking 
centraal.  

2. Bij auteursrecht gaat het om de juridische bescherming van de toegang tot of de 
beschikking over informatie die is opgesloten in een bepaald werk. Waarom zou de 
overheid zich bemoeien met de bescherming van informatie door het opstellen en 
handhaven van het auteursrecht? De overheid doet dit omdat er in het geval van het 
goed informatie sprake is van marktfalen, waardoor marktwerking niet leidt tot sociale 
efficiëntie. Bij het gebruik en/of de productie van het goed informatie treden de volgende 
drie vormen van marktfalen op: (1) externe effecten (2) publieke goederen en (3) 
informatieasymmetrie.  

3. Auteursrecht leidt in wezen tot een nieuwe vorm van marktfalen, namelijk een wettelijk 
monopolie. De auteur is de enige aanbieder van de ‘geschapen’ informatie, omdat hij of 
zij immers het voor de rechter afdwingbare recht krijgt om anderen te verbieden gebruik 
te maken van zijn/haar werk. Het gaat bij het auteursrecht om het zoeken naar een 
balans tussen het monopolie dat via een te hoge prijszetting kan leiden tot 
onderbenutting enerzijds en (bij het ontbreken van het monopolie) de drie vormen van 
marktfalen die aanleiding kunnen geven tot onderproductie anderzijds. 

4. Deze studie is onderdeel van een breder onderzoekstraject waarvan ook een empirische 
studie onderdeel is. Dit empirische deel wordt in een afzonderlijk rapport beschreven en 
zal tevens een overkoepelende analyse bevatten met een synthese van de inzichten uit 
de literatuur- en de empirische studies. Het voorliggende rapport geeft al wel een aantal 
voorlopige, algemene beleidsimplicaties: 

• De recente aanzienlijke versterking van het auteursrecht (n.a.v. van de Europese 
richtlijn op dit gebied) heeft plaatsgevonden zonder dat er vanuit het economisch 
gedachtegoed een solide grond bestond om aan te nemen dat de welvaart daarmee 
gediend zou zijn. Het is dan ook van groot belang dat betreffende ministeries de 
vinger aan de pols houden bij de implementatie en verdere ontwikkeling van de 
richtlijn. 

• Bepaalde alternatieven voor het auteursrecht worden door economen steeds serieu-
zer genomen als mechanismen die de achterliggende doelen van het auteursrecht op 
betere wijze kunnen bereiken dan het auteursrecht. Het gaat hier onder meer om 
subsidiesystemen, heffingenstelsels en nieuwe toe-eigeningsmethoden. Hoewel deze 
alternatieven een gunstigere kosten/batenverhouding beloven, is over hun werking 
nog onvoldoende bekend. De overheid zou er echter wel goed aan doen deze alter-
natieven te bestuderen en de ontwikkelingen hierin op de voet te volgen.  

• Er zou aandacht moeten worden besteed aan de feitelijke situatie bij gebruik van au-
teursrechtelijk beschermde werken in het kader van de beperkingen van het 
auteursrecht. Omdat het afschaffen van deze beperkingen kan leiden tot welvaarts-
verliezen, dient de overheid te voorkomen dat de introductie van technische 
voorzieningen en contractuele overeenkomsten leiden tot het afschaffen van de 
beperkingen. 

• Het is belangrijk op continue basis bij te houden wat de voortschrijdende economi-
sche inzichten zijn over de werking van het auteursrecht. Met name empirische data 
over productie, benutting en de mogelijke schade die rechthebbenden ondervinden 
bij ongeautoriseerd gebruik, zijn van groot belang in de beleidsdiscussie. In de 
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literatuur vinden we bijvoorbeeld nogal wat economen die stellen dat het huidige 
beschermingsniveau te hoog ligt en dat illegaal kopiëren niet alleen maar negatieve 
gevolgen hoeft te hebben voor de rechthebbenden. Ten slotte zou er ook oog moeten 
zijn voor de werking van de organisaties voor collectief beheer en exploitatie van 
auteursrechten. Zo zijn er geluiden in de literatuur te beluisteren die pleiten voor het 
in overweging nemen om het wettelijk monopolie voor bemiddeling van bijv. 
muziekauteursrechten (BUMA) te beperken of af te schaffen (in het bijzonder wat 
betreft exploitatie in een online omgeving). 

• Auteursrecht kan stimulerend zijn voor basisinnovaties in netwerksectoren en tegelij-
kertijd belemmerend zijn voor marktwerking en innovatie als een technologie 
eenmaal een dominante positie heeft weten in te nemen. Een mogelijke beleidsimpli-
caties daarvan is het stimuleren van een actievere toepassing van het 
mededingingsrecht in die sectoren waar het auteursrecht een belangrijke rol speelt. 
De mededingingsautoriteit (i.c., de NMa) zou dan in voorkomende gevallen kunnen 
beoordelen of er wel of geen sprake is van marktmacht, en in het geval van 
marktmacht zal het auteursrecht in dat geval minder sterk moeten zijn. Overigens 
geldt vanuit het perspectief van cumulatieve innovaties, dat de ideale breedte van 
een Intellectueel eigendomsrecht niet los kan worden gezien van de mogelijkheden 
tot samenwerking en/of integratie tussen betrokken ondernemingen. Om een 
voldoende mate van cumulatief gebruik van innovaties mogelijk te maken, is dus 
enige vorm van samenwerking nodig die mogelijkerwijs mededingingsbeperkend 
werkt. Deze afweging van mededingingsbeperkingen en meer cumulatieve innovatie 
moet op sectoraal niveau worden gemaakt. 

• Een belangrijk onderwerp waarop de overheid zich bij de aanpassing van het 
auteursrecht dient te richten, vormt de relatie tussen netwerkeffecten en 
auteursrecht. In sectoren waar netwerkeffecten een rol spelen, kunnen deze effecten 
aanleiding geven tot het ontstaan of vergroten van marktmacht. Als daarnaast ook 
auteursrecht van toepassing is, kan de marktmacht nog verder worden vergroot. Het 
auteursrecht simpelweg afschaffen biedt geen soelaas, omdat de netwerkeffecten 
dan niet kunnen worden behaald. Wat dan? Hier noemen we twee mogelijkheden. 
(a) Kijk kritisch naar de termijn waarop het auteursrecht geldig is (in sommige 
gevallen is een auteursrecht op een kortere termijn, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar in 
plaats van 70 jaar, een optie – denk hierbij aan bepaalde software). (b) Het geven 
van een ontheffing vanuit het mededingingstoezicht (concentratietoezicht: wel een 
joint venture toestaan voor korte tijd (5 jaar), met dien verstande dat daarna, als 
het netwerk is opgezet, ook concurrenten worden toegelaten). 
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1 Introductie 

In het voorjaar van 2003 heeft het ministerie van Economische Zaken aan Dialogic en 
Stichting Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd om een studie naar de economische 
aspecten van auteursrecht uit te voeren. Voor het ministerie is inzicht in de economische 
aspecten van auteursrecht om diverse redenen wenselijk. Bij de op hand zijnde evaluatie van 
de Europese Richtlijn Auteursrecht in de Informatiemaatschappij1 kan beter inzicht in de 
relatie tussen auteursrecht en innovatie bijdragen aan een heldere EZ-visie. Zowel een goed 
overzicht van de inzichten in de academische wereld als een meer empirische analyse van de 
relatie tussen auteursrecht en innovatie en marktwerking in een Nederlandse context kan 
bijdragen aan een dergelijke visie. Daarnaast kan inzicht in de mogelijke belemmeringen als 
gevolg van de huidige vorm van het auteursrecht aanknopingspunten opleveren voor 
mogelijk te voeren beleid en in internationale fora in te nemen standpunten. 

De betreffende studie omvat zowel een literatuurstudie als een empirisch deel. Deze 
rapportage geeft een weerslag van de literatuurstudie; het empirische deel wordt in een 
afzonderlijk rapport beschreven. In de empirische studie zal tevens een overkoepelende 
analyse zijn opgenomen waarin we een synthese zullen geven van de inzichten uit de 
literatuur- en de empirische studies. In deze studie worden op basis van de literatuur al wel 
enkele aanknopingspunten voor het beleid gedestilleerd, maar zal dus nog geen sprake zijn 
van beleidsaanbevelingen. 

1.1 De onderzoeksvraag 

Het auteursrecht kan op een warme belangstelling van juristen rekenen. Zij benaderen het 
auteursrecht primair vanuit een handhavingperspectief. De uitleg van de regels is daarbij 
vaak belangrijker dan het beoogde effect van dit type regelgeving op economische activiteit. 
Maar gezien het grote economische belang van deze rechten2 is het ook belangrijk om 
marktwerkings- en innovatieaspecten te onderscheiden en Intellectueel Eigendom (IE) en IE-
beleid te bezien vanuit een ruimere (dynamische) innovatiesysteembenadering. Het 
institutionele kader (hier dus de intellectuele-eigendomsinfrastructuur en het auteursrecht in 
het bijzonder) is dan een belangrijke randvoorwaarde voor economische vernieuwing en 
dynamiek. Op basis van een dergelijke aanpak kan inzicht worden verkregen in de 
economische aspecten van het auteursrecht en eventuele belemmeringen die een rol spelen 
vanuit het perspectief van innovatie en marktordening. 

Dit rapport reikt de economische argumenten aan die een rol spelen bij het beoordelen van 
de vraag of in de huidige situatie sprake is van een optimaal beschermingsniveau van het 
auteursrecht. Met andere woorden, hoe verhouden de economische lusten en lasten van het 
auteursrecht zich tot elkaar? De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt dan ook als 
volgt: 

                                               

1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van 
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb 2001 L 
167/10 (22.06.2001). In dit rapport wordt deze richtlijn verder afgekort tot de Europese Richtlijn 
Auteursrecht. 
2 Uit onderzoek van SEO blijkt dat de economische betekenis van de sectoren waarin het auteursrecht 
van groot belang is (de ‘bedrijfsklasse auteursrecht’) groot is. In 1998 vertegenwoordigde de 
bedrijfsklasse auteursrecht 5,5% van het bruto nationaal product en 5,4% van de totale 
werkgelegenheid in Nederland. Zie: SEO (2000), De economische betekenis van het auteursrecht in 
1998 – rapportage 2000, Amsterdam. 
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Welke effecten heeft het auteursrecht (in samenhang met de naburige 
rechten3) op vernieuwende initiatieven (innovatie) en marktwerking? Leidt dit 
tot knelpunten ten aanzien van innovatie en marktwerking (in de vorm van 
prijs- en kwaliteitsnadelen voor de consument)? 

Bij de onderhavige studie — de literatuurstudie — gaat het vooral om de nieuwe, ICT-
gerelateerde economische sectoren zoals internet en multimedia, terwijl bij de empirische 
studie — beschreven in een aparte rapportage — een verdieping wordt gegeven ten aanzien 
van het multimediacluster.  

De centrale onderzoeksvraag is in deze literatuurstudie uitgewerkt in de volgende 
deelvragen:  

1. Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in het auteursrecht die kunnen 
worden afgeleid uit (internationale) academische literatuur, bezien vanuit een 
economische optiek, met bijzondere aandacht voor innovatie en marktwerking? 

2. Hoe kunnen de resultaten uit het literatuuronderzoek worden vertaald in 
aanknopingspunten en aandachtsgebieden voor nieuw beleid?  

1.2 Methodologie bij het onderzoek 

Om de onderzoeksvraag en de daarvan afgeleide vragen te beantwoorden zijn 21 
wetenschappelijke publicaties geselecteerd en geanalyseerd. Bij de selectie hebben de 
volgende criteria meegewogen:  

- De mate waarin de relatie van auteursrecht met innovatie ofwel marktwerking centraal 
staat, met het oog op ontwikkelingen in nieuwe economische sectoren zoals ICT, 
internet en multimedia; 

- De mate waarin de publicatie ingaat op de economische aspecten van de problematiek 
die verwant is aan de Europese Richtlijn Auteursrecht in de Informatiemaatschappij; 

- Hoe recent de publicatie is; 

- Het aantal verwijzingen naar de publicatie door andere auteurs of in andere media;4 

- Het streven naar voldoende diversiteit in opvattingen en inzichten van auteurs; 

- Het streven naar een zekere dekking van de sectoren die bij de empirische studie 
centraal staan.5 

Op diverse wijzen is eerst een uitgebreide lijst van potentieel interessante literatuur 
samengesteld (de long list, zie appendix 1). 

                                               

3 De Wet op de naburige rechten biedt uitvoerende kunstenaars (zangers, musici, acteurs, etc.), 
fonogram- en filmproducenten en omroeporganisaties exclusieve rechten die aan het auteursrecht 
verwant zijn (zie www.ivir.nl). De economische aspecten van deze naburige rechten lopen dan ook 
parallel aan de aspecten van het auteursrecht. In hoofdstuk 2 is daarom niet separaat aandacht besteed 
aan de economische aspecten van de naburige rechten. 
4 Het is hier van belang op te merken dat er per definitie minder vaak verwezen zal zijn naar een recente 
publicatie. Daarom is bij recente publicaties ook afgegaan op de mate waarin er in het algemeen naar de 
betreffende auteur verwezen wordt.  
5 Dit is niet als hard criterium gehanteerd: niet elke sector bij de empirische studie hoeft 
noodzakelijkerwijze een tegenhanger in deze literatuurstudie te hebben. 
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Ten eerste zijn enkele brede overzichtsartikelen en –boeken bestudeerd6, van waaruit een 
sneeuwbal begon te rollen in de literatuur. Daarnaast is het sneeuwbaleffect vergroot door te 
kijken naar al uitgevoerd onderzoek en beschikbare notities waarin auteursrecht vanuit een 
economisch perspectief een rol speelt. Dit zijn onder andere studies in opdracht van AWT, 
CPB en het ministerie van EZ.7 Ook is de long list aangevuld met een websearch om zo 
recent materiaal in handen te krijgen en om eventuele hiaten op te vullen. Vervolgens is op 
basis van de hierboven genoemde criteria een korte lijst met 21 artikelen samengesteld.8  

Voor verdere onderbouwing bij het maken van deze selectie is tevens gesproken met enkele 
experts, onder wie dr. Ruth Towse (Economics of Copyright, Erasmus Universiteit) en prof. 
Bernt Hugenholtz (hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder auteursrecht, Universiteit van 
Amsterdam). Ten slotte zijn de 21 artikelen samengevat en op systematische wijze 
geanalyseerd door enkele belangrijke thema’s te destilleren en te beschrijven en hieraan 
beleidsimplicaties te koppelen. Hierbij is uitgegaan van een economische benadering en van 
de daaruit voortvloeiende dilemma’s zoals: de spanning tussen de lange beschermingsduur 
bij het auteursrecht versus de snelle technologische ontwikkelingen; de belangen van 
rechthebbenden versus de belangen van eindgebruikers; de mogelijkheden tot innovatie bij 
rechthebbenden versus de mogelijkheden tot innovatie in de maatschappij als geheel. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het economische perspectief geschetst van waaruit we naar het 
auteursrecht kijken.  

Hoofdstuk 3 geeft een analyse van de bestudeerde literatuur door daar enkele belangrijke 
thema’s uit te destilleren en te beschrijven en hieraan beleidsimplicaties te koppelen. Tevens 
zullen de belangrijkste ontwikkelingen in het auteursrecht kort worden geschetst. 

Bijlage 1 geeft een korte introductie over het gehanteerde format en bespreekt vervolgens 
de 21 artikelen op basis van het format. 

Tot slot wordt in bijlage 2 de long list weergegeven met de referenties naar ruim 150 
artikelen. 

                                               

6 Gallini, Nancy & Suzanne Scotchmer (2001), 'Intellectual Property: When Is It the Best Incentive 
System?', in: Adam Jaffe, Joshua Lerner & Scott Stern (eds.), Innovation Policy and the Economy, 
Volume 2, pp. 51–78.; Peter S. Menell (1999), 'Intellectual property: General Theories.' in: Boudewijn 
Bouckaert & Gerrit de Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham: Edward Elgar; 
Ruth Towse, Rudi Holzhauer & Ivo W. Maes (eds.) (2002), The Economics of Intellectual Property: 93 
Articles, Dating from 1934 to 1999, (The International Library of Critical Writings in Economics Series), 
Edward Elgar Pub. 
7 Zie o.a. Robin Cowan en Elad Harison (2001), Intellectual property rights in a knowledge-based 
economy, Protecting the digital endeavour: Prospects for intellectual property rights in the information 
society; Arundel, A., et al. (2001), Industrial Property, Innovation and the Knowledge-based Economy; 
CPB (2000), Copyright protection: not more but different. Ministerie van Economische Zaken (2002), 
Concerning the role of intellectual property in the Dutch knowledge-based society. 
8 In de selectie is in enkele gevallen ook een hoofdstuk uit een boek opgenomen (Koelman, Fisher); 
omwille de leesbaarheid van dit rapport spreken we verder over artikelen.  
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2 Auteursrecht vanuit economisch perspectief 

Het woord ‘recht’ in het begrip ‘auteursrecht’ geeft al aan dat het hier in beginsel om een 
juridisch begrip gaat. Box 1 geeft kort de juridische omschrijving van het auteursrecht weer.  

Het auteursrecht is een - voor overdracht, licentiëring en erfopvolging vatbaar - exclusief recht van auteurs van ‘werken 
van letterkunde, wetenschap of kunst’ om die werken te exploiteren. Auteursrechtelijke bescherming geldt t.a.v. allerlei 
creaties, zoals romans en gedichten, grafische en industriële vormgeving, beeldende kunst en fotografie, architectuur, 
choreografie, toneelstukken, muziekwerken, films, computersoftware etc. 

De uit 1912 daterende Auteurswet verleent auteurs of hun rechtverkrijgenden een tweetal ruim en grotendeels 
onafhankelijk van de techniek geformuleerde uitsluitende exploitatierechten: een openbaarmakingsrecht en een 
verveelvoudigingsrecht. Zolang deze rechten niet bij de wet zijn beperkt (denk aan citaatrecht), is het exploiteren van 
auteursrechtelijk beschermde werken aan de voorafgaande toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden 
onderworpen.  

Auteursrechthebbenden (of kortweg: auteurs) kunnen hun exclusieve exploitatierecht op verschillende manieren 
hanteren. Uiteraard kunnen en mogen zij het openbaarmaken en/of verveelvoudigen geheel zelf ter hand nemen, al zal 
dat in de praktijk maar zelden gebeuren. Meestal vindt de rechthebbende het handiger of voelt hij zich genoodzaakt 
daarvoor een professional in te schakelen, zoals een uitgever, platenmaatschappij, omroep etc. De auteur kan natuurlijk 
ook een afwachtender houding innemen en het initiatief tot exploiteren aan anderen overlaten, in de hoop dat die zich 
zullen realiseren dat voor het exploiteren wèl zijn toestemming nodig is. De auteur is vervolgens vrij die toestemming 
(onder zelf te bepalen voorwaarden) te geven of gewoonweg te weigeren. 

Het auteursrecht dient niet om volledige controle te verlenen aan de rechthebbenden. Dit blijkt ook uit de vorm die het 
auteursrecht in de loop van de tijd heeft gekregen: in belangrijke (maar zeker niet alle) gevallen komt het feitelijk neer 
op een vergoedingsrecht en niet op een verbodsrecht. Ook de uitzonderingsbepalingen die in de wet zijn opgenomen 
illustreren dit. Met name ingegeven door bepaalde maatschappelijke belangen hebben de meeste wetgevers het 
auteursrecht aan beperkingen onderhevig gemaakt. Enkele van de belangrijkste beperkingen die in de continentaal-
Europese traditie als afzonderlijke bepalingen in de wetgeving zijn opgenomen, staan in de VS gezamenlijk bekend 
onder de noemer ‘fair use’. 

In Nederland is er ook een dergelijk afgewogen stelsel van beperkingen ten behoeve van: 

• nieuwsvoorziening, 
• citeren voor wetenschappelijk of journalistiek gebruik, 
• raadpleging binnen besloten netwerken van bibliotheken, 
• afbeeldingen van beeldhouwwerken en architectuur op openbare plaatsen, 
• archief- en bewaringsdoeleinden, 
• onderwijs, 
• gebruik in tentoonstellingscatalogi, 
• gebruik door middel van parodieën, en  
• gebruik in gerechtelijke, bestuurlijke en administratieve procedures. 

Het auteursrecht dient diverse doelen: bescherming van de creatieve mens, bevordering en spreiding van de cultuur, 
stimulering van de informatie-industrieën en het waarborgen van de uitingsvrijheid.  

Box 1: Auteursrecht in het kort9 

Bij auteursrecht gaat het dus om juridische bescherming van de toegang tot of de 
beschikking over informatie die is opgesloten in een bepaald werk. Waarom zou de overheid 
zich bemoeien met de bescherming van informatie door het opstellen en handhaven van het 
auteursrecht? In dit hoofdstuk wordt deze vraag vanuit economisch perspectief beantwoord. 

                                               

9 Bron: www.ivir.nl (bijvoorbeeld: http://www.ivir.nl/publicaties/mom/dossier.doc, Mom, G.J.H.M. 
Collectieve Auteursrechtenbureaus 14 juli 2003). 
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2.1 Het goed informatie 

Volgens de economische theorie is overheidsingrijpen alleen dan gerechtvaardigd als er 
sprake is van marktfalen, waarbij geldt dat er geen overheidsfalen voor in de plaats dient te 
komen.10 In praktijk zien we dat de overheid niet alleen regulerend optreedt om marktfalen 
te corrigeren, maar ook om andere redenen. Het gaat dan om het bereiken van doelen op 
het gebied van rechtvaardigheid, rechtszekerheid, welvaartsverdeling, ethiek, moraal e.a.  

In het geval van het goed informatie is er inderdaad sprake van marktfalen, waardoor 
marktwerking niet leidt tot sociale efficiëntie. Bij het gebruik en/of de productie van het goed 
informatie treden de volgende drie vormen van marktfalen op: 

(1) externe effecten 

(2) publieke goederen, en 

(3) informatieasymmetrie. 

Deze worden hieronder kort behandeld.  

1. Het positieve extern effect van informatie. 

In het geval van externe effecten worden er wel goederen en diensten geproduceerd en 
verhandeld, maar wordt er niet voor 'afgerekend' op een markt. Een (vanuit het 
onderzoeksperspectief) belangrijke vorm van externaliteit ontstaat als een auteur een nieuw 
werk ontwikkelt, terwijl andere personen deze kennis ook krijgen zonder hiervoor te betalen. 
Hierdoor zijn de private baten van innovatie zonder overheidsingrijpen vaak kleiner dan de 
kosten. In het geval van externe effecten zal de markt zonder ingrijpen niet efficiënt werken, 
omdat er te weinig wordt gecreëerd. Een mogelijke oplossing hiervoor is het ontwerpen van 
wetgeving die innovatoren beter in staat stelt om de baten van hun innovaties te 
internaliseren. Een voorbeeld hiervan is het auteursrecht, waardoor de rechthebbende een 
juridisch monopolie voor de exploitatie wordt verleend voor bepaalde tijd. 

2. Informatie als publiek goed. 

Informatie is een publiek goed, omdat het gebruik van informatie niet-rivaliserend is (het 
maakt voor persoon A niet uit of persoon B en C de informatie tot zich nemen). Tevens is de 
(technische) uitsluitbaarheid bij het gebruik van informatie (nog) zeer beperkt.11 De 
producent kan maar moeilijk voorkomen dat een gebruiker de informatie gebruikt.12  

                                               

10 Lange tijd ging men ervan uit dat de overheid een corrigerende taak had als er sprake was van 
marktfalen of van bovengenoemde politiekonwenselijke situaties. Tegenwoordig denkt men daar iets 
genuanceerder over: overheidsoptreden kan zelf ook maatschappelijk ongewenste effecten met zich 
meebrengen. Men spreekt dan van overheidsfalen of reguleringsfalen. Vaak worden er cvier bronnen van 
reguleringsfalen onderscheiden: complexiteit, informatieproblemen, transactiekosten en economische 
kosten. Er spelen nog andere problemen rond overheidsregulering doordat regulering niet alleen een 
antwoord is op marktfalen, maar ook een resultaat is van rent-seeking gedrag door belangengroepen die 
in staat zijn overheidsregulering te beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan de regulering in de ‘verkeerde 
richting’ duwen. 
11 Hier wordt opgemerkt dat deze uitsluitbaarheid niet volgens iedereen een noodzakelijke voorwaarde 
bij een publiek goed is (zie bijvoorbeeld het bestudeerde artikel van Brennan).  
12 Let op: Het feit dat de niet-uitsluitbaarheidseigenschap van informatie minder belangrijk wordt 
naarmate de mogelijkheden van Digital Rights Management (DRM) toenemen, betekent niet dat het 
publiek-goedprobleem daarmee is opgelost. Dat blijft desondanks bestaan, omdat er nog steeds sprake 
is van non-rivaliteit en van een extern effect.  
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Voorbeelden van publieke goederen zijn defensie of dijken. Juist omdat de baten van een 
publiek goed non-exclusief zijn en omdat het goed wordt gekenmerkt door non-rivaliteit in 
het gebruik, is voortbrenging van deze goederen via de markt problematisch.13 

Non-exclusiviteit van baten betekent dat het onmogelijk is om mensen van het gebruik van 
het goed uit te sluiten. In feite is een publiek goed dus een geval van positieve externe 
effecten met marginale productiekosten van nul. Normaal gesproken geldt dat als de 
marginale kosten van het gebruik nul zijn, de prijs ook nul moet zijn. Immers: de kosten van 
een goed dienen duidelijk te maken welk ander goed niet kan worden geproduceerd 
(‘opportunity cost’). Consumenten zullen dus niet bereid zijn om op individuele basis voor 
zo’n goed te betalen; bij een prijs boven de marginale kosten dreigt onderbenutting van de 
‘te’ dure informatie. De keerzijde is dat de producenten bij een prijs van nul niet het risico 
zullen nemen om het te produceren (te meer daar de vaste kosten van de productie van 
informatie relatief hoog zijn); bij een te lage prijs (op het niveau van de marginale kosten) 
dreigt onderproductie van informatie. Zonder overheidsingrijpen zullen dan ook geen 
productiemiddelen worden aangewend om het collectieve goed voort te brengen, terwijl er 
wel behoefte bestaat aan deze goederen. Overheidsingrijpen — bijvoorbeeld instelling van 
een auteursrecht — maken juridische uitsluitbaarheid en incentive mechanismen 
(aansporingsmechanismen) in de vorm van toe-eigeningsmethoden mogelijk. Dit impliceert 
hier dan ook mogelijk een welvaartswinst. 

3. Informatie als ervaringsgoed (informatieasymmetrie). 
Ervaringsgoederen (experience goods) zijn goederen waarvan de werkelijke kwaliteit pas na 
de aankoop en het gebruik ervan kan worden beoordeeld. Voor de consument is met andere 
woorden sprake van ex ante kwaliteitsonzekerheid.14 Informatie is een ervaringsgoed; je 
weet pas na gebruik wat de waarde ervan is, maar na gebruik wil je er niet alsnog voor 
betalen, want je hebt de informatie al tot je genomen. Er is sprake van 
informatieasymmetrie tussen de aanbieder van informatie en de gebruiker. 

Deze asymmetrie zal zonder ingrijpen in de markt niet worden opgelost, want zodra de 
aanbieder een deel van informatie openbaart zal de betalingsbereidheid daarvoor minimaal 
worden. Maar als de aanbieder geen informatie openbaart, zal de koper zijn 
betalingsbereidheid ‘op gevoel’ moeten schatten. In de economische theorie impliceert een 
dergelijke informatieasymmetrie het gevaar van adverse selection: op een ongereguleerde 
markt met informatieasymmetrie ten aanzien van kwaliteit tussen aanbieders en 
consumenten zullen de kwalitatief slechte aanbieders de kwalitatief goede aanbieders uit de 
markt prijzen, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening een steeds lager peil bereikt.15  

                                               

13 De producent van informatie kan via twee wegen voorkomen dat een gebruiker de informatie 
gebruikt, maar bij informatiegoederen zijn deze mogelijkheden: (a) techniek (hek, muur, slot) en/of (b) 
recht (verbod op inbraak, politie, rechter). Non-exclusiviteit op individuele basis hangt dus enerzijds af 
van de techniek en anderzijds van het recht en is dus deels een sociale keuze (het recht kan immers 
worden veranderd). Non-rivaliteit daarentegen is een (puur technische) eigenschap van het goed in 
kwestie. Bij publieke goederen is voortbrenging via de markt alleen onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om prijsdiscriminatie tussen verschillende consumenten 
toe te passen. Deze voorwaarden zijn in de praktijk veelal niet haalbaar. 
14 De tegenhangers van ervaringsgoederen zijn zoekgoederen (goederen waarvan de kwaliteit al voor de 
aankoop kan worden beoordeeld door de consument; er is geen kwaliteitsonzekerheid) en 
vertrouwensgoederen (goederen waarvan de kwaliteit zelfs na aankoop of gebruik niet duidelijk is voor 
de consument; er is ex post kwaliteitsonzekerheid.). Zie: Nelson, Philip (1970), Information and 
consumer behaviour, The Journal of Political Economy, 78 (2), pp. 311–329.  
15 Akerlof, G. (1970), The market for lemons: Quality, uncertainty and the market mechanism, Quarterly 
Journal of Economics, pp. 488–500. 

Dialogic innovatie & interactie en Stichting Economisch Onderzoek 13



De schepper van informatie (de auteur) heeft vanwege de ervaringsgoed-eigenschap van zijn 
werk een relatief slechte onderhandelingspositie ten opzichte van de intermediaire partij 
(bijvoorbeeld de uitgever). Zo zal de uitgever voor promotionele activiteiten delen van het 
werk willen gebruiken, terwijl dat voor de auteur – zonder verdere bescherming – nadelig 
zou kunnen zijn (het werk zou gejat kunnen worden en/of de ervaring die met het lezen van 
het werk gepaard gaat, is al opgedaan). Het auteursrecht trekt de scheve 
onderhandelingspositie weer enigszins recht door de auteur rechten te geven ten aanzien 
van het gebruik van zijn werk: de auteur kan de informatie aan potentiële consumenten 
geven om te evalueren of aanschaf de moeite waard is zonder bang te hoeven zijn dat hij 
daarmee de controle over het gebruik daarvan geheel is verloren. Ook bestaan er 
mechanismen in het auteursrecht die in het licht van deze informatieasymmetrie kunnen 
worden geplaatst, zoals de mogelijkheid om zonder toestemming van de 
auteursrechthebbende te citeren uit werken in het kader van een recensie. Hierdoor wordt de 
consument — zij het in beperkte mate — in de gelegenheid gesteld te beslissen of de 
informatie de aanschaf waard is.  

Als oplossing voor de drie besproken vormen van marktfalen bij het gebruik en/of de 
productie van informatie is het auteursrecht ontstaan. Hierdoor ontstaat in wezen een 
nieuwe vorm van marktfalen, namelijk een wettelijk monopolie. De auteur en/of producent is 
de enige aanbieder van de ‘geschapen’ informatie, omdat hij of zij immers het voor de 
rechter afdwingbare recht krijgt om anderen te verbieden gebruik te maken van zijn/haar 
werk. De vraag is dan waar het optimum van het beschermingsniveau ligt met: 

• aan de ene kant het monopolie dat via een te hoge prijszetting kan leiden tot 
onderbenutting; 

• aan de andere kant (bij het ontbreken van het monopolie) de drie vormen van 
marktfalen die aanleiding kunnen geven tot onderproductie. 

De vraag is of er vanuit economisch perspectief aanleiding is om te stellen dat de ligging van 
dit optimale beschermingsniveau de laatste jaren is verplaatst. Overigens is het optimale 
beschermingsniveau een theoretisch concept, omdat we in de praktijk – wegens gebrek aan 
data – niet precies weten waar dit optimum ligt. We weten dus ook niet of een dergelijk 
optimum ooit bestaan heeft. Wel kunnen we op basis van economische argumenten 
beoordelen in welke richting de ligging het optimum zal verplaatsen indien bepaalde 
veranderende maatschappelijke omstandigheden optreden. 

2.2 Verplaatsing van het optimale beschermingsniveau? 

Binnen de economische wetenschap staat het auteursrecht (en de andere vormen van het 
intellectueel-eigendoms (IE-)recht) onder druk. Ongeveer twintig jaar geleden was er sprake 
van consensus — of wellicht beter gezegd: kritiekloze aanname — onder economen dat het 
auteursrecht — en het IE-recht in het algemeen — een mechanisme vormde dat een goede 
balans vond tussen het doel en de daarmee gemoeide kosten (optimalisatie van het niveau 
van bescherming om innovatie mogelijk te maken). Kortom, er waren geen discussies over 
het optimale niveau van auteursrechtelijke bescherming. In recente jaren heeft deze 
consensus plaatsgemaakt voor verwarring en steeds meer discussie.16 Op veel deelgebieden 
heeft zowel theoretisch en empirisch onderzoek problemen blootgelegd. Daarbij wordt de 
vraag steeds nijpender of het IE-recht, vanuit een economisch perspectief, eigenlijk wel goed 
werkt.  

                                               

16 Zie onder meer de recente presentatie van Dominique Foray op de conferentie Innovation in Europe 
(SEGERA 2003). 
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Binnen de economische interesse voor het IE-recht is er in de laatste decennia steeds meer 
aandacht geschonken aan het auteursrecht, terwijl in de periode daarvoor vooral het 
octrooirecht centraal stond. Daar zijn drie redenen voor te geven. Ten eerste wordt het 
octrooirecht binnen de intellectuele eigendomsrechten tot de industriële eigendomsrechten 
gerekend. Gezien het industriële toepassingsgebied is het niet verwonderlijk dat dit 
rechtsgebied eerder de aandacht van economen trok. De tweede reden is de opkomst en de 
enorme groei van internet. Dit netwerk is een belangrijk distributiemiddel voor informatie 
geworden (zowel legaal als illegaal) en heeft daarnaast bijgedragen aan het ontstaan van 
geheel nieuwe producten en (deel)markten. Tot slot is de grootschalige introductie van 
digitale technologie van belang. De kosten die gemoeid zijn met het kopiëren van 
bijvoorbeeld muziek, beelden of software zakken vaak tot een zeer laag niveau. Producten 
kunnen zodoende gedistribueerd worden naar grote aantallen gebruikers tegen zeer lage 
kosten, maar omdat de content hierbij losser van de drager komt te staan, nemen ook de 
risico’s op misbruik toe. Een gevolg van beide ontwikkelingen is dat informatieproducten 
(‘content’: het onderwerp van bescherming van dat auteursrecht) steeds vaker verhandeld 
kunnen worden zonder fysieke drager (ontastbaar zijn) en niet-exclusief van karakter zijn. 
Men kan echter tevens stellen dat juist het omgekeerde het geval is: informatie wordt steeds 
meer uitsluitbaar van gebruik, door ontwikkelingen als technische beschermingsmaatregelen 
en Digital Rights Management (DRM). Deze veranderingen hebben geleid tot nieuwe vragen 
rondom bescherming en auteursrecht.  

Er zijn echter nog meer technische en maatschappelijke ontwikkelingen te identificeren die 
een rol kunnen spelen bij de discussie over de ligging van het optimale beschermingsniveau. 
In een recent onderzoek voor het ministerie van Justitie17 noemen Arkenbout et. al. zes 
ontwikkelingen die overigens niet allemaal een direct economische connotatie hebben:  

1. Toenemende belang van de bescherming van investeringen zoals blijkt uit het 
toenemende belang van de naburige rechten van onder meer fonogrammen-, film- en 
databankproducenten. 

2. Over het auteursrecht wordt steeds meer op internationaal niveau (Europees en 
mondiaal) besloten. De Nederlandse belangen en denkbeelden dienen bij de 
internationale beleidsbepaling te worden ingebracht. 

3. Het belang van preventie bij schendingen van het auteursrecht neemt toe. Van de 
rechthebbenden zal in toenemende mate worden verlangd dat zij zelf de nodige 
preventieve maatregelen nemen. 

4. Door het toenemend belang van het auteursrecht (informatiegoederen spelen een steeds 
belangrijker rol) wordt het belangrijk om te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn 
ten aanzien van de werking van de organisaties voor collectief beheer en exploitatie van 
auteursrechten (zgn. auteursrechtcollectieven). Er is een groeiende behoefte aan 
competitief, transparant en efficiënt collectief beheer. 

5. Bij een conflict tussen gebruikers en rechthebbenden over auteursrechtelijke zaken 
speelt de rechter een belangrijke rol. Maar voor sommige van deze conflicten is er 
behoefte aan kortere procedures waarin een oplossing voor het conflict wordt gegeven. 
Kortom, er is toenemende behoefte aan efficiënte geschilbeslechting. 

6. Het auteursrecht kan ook vanuit mededingingsoptiek problemen opleveren. Zo kan een 
‘te beschermend’ auteursrecht leiden tot het ontstaan of verstevigen van een 
economische machtspositie; misbruik daarvan loert om de hoek en is verboden. 
Hetzelfde geldt voor het ontstaan van kartels: een groep bedrijven die te maken hebben 
met een product waarop het auteursrecht van toepassing is (producenten, handelaren en 
distributeurs), zullen wellicht eerder geneigd zijn om concurrentiebeperkende 

                                               

17 Arkenbout, E.J., F. van Dijk en P.W. van Wijck (2001), Auteursrecht in de informatiemaatschappij – 
Bouwstenen voor een justitiestrategie. Den Haag. p. 4. 
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overeenkomsten te sluiten of om hun gedrag onderling af te stemmen op een zodanige 
wijze dat de concurrentie belemmerd wordt. Omdat de toegang tot informatie steeds 
belangrijker wordt in het economische proces, spelen mededingingsaspecten — en in het 
verlengde daarvan consumentenbescherming — een steeds belangrijkere rol. 

De bovengenoemde acht ontwikkelingen hebben gevolgen voor de ligging van het optimale 
beschermingsniveau van het auteursrecht. Schematisch kan dit worden weergegeven als in 
figuur 1. 

 

Zonder auteursrecht is er 
marktfalen door: 
- Externe effecten 
- Publieke goederen 
- Informatieasymmetrie 
 

Er dreigt het gevaar van
onderproductie 

Met auteursrecht is er 
sprake van een wettelijk 
monopolie  
 

Er dreigt het gevaar van
onderbenutting 

Wat is de invloed op het 
optimale beschermings-
niveau? 

Maatschappelijke en 
technologische 
ontwikkelingen 

Verandert nu de ligging van het optimum? 

Figuur 1: De ligging van het optimale beschermingsniveau van het auteursrecht 
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3 Analyse van de bestudeerde literatuur 

3.1 Streven van het economische beleid ten aanzien van het 
auteursrecht  

Veel van de bestudeerde artikelen komen uit de traditie van de rechtseconomie. Koelman 
(2003) beschrijft deze traditie als volgt18: ‘De rechtseconomie houdt zich bezig met de 
reactie van (groepen) mensen op een rechtsregel en analyseert hoe die reactie, en daarmee 
de regel, de maatschappelijke welvaart beïnvloedt’. Het doel van de rechtseconomie is een 
analyse van rechtsregels en -beginselen te geven met behulp van economische beginselen.  

In hoofdstuk 2 is het economische perspectief geschetst van waaruit we kijken naar het 
auteursrecht. Daaruit bleek dat economen overheidsingrijpen alleen dan rechtvaardigen als 
het is gericht op het corrigeren van één of meer vormen van marktfalen en er geen 
overheidsfalen voor in de plaats komt. Daarnaast geldt dat overheidsingrijpen niet alleen 
dient ter correctie van marktfalen, maar tevens als middel om bepaalde maatschappelijke 
onevenwichtigheden rechter te trekken.  

In het geval van het auteursrecht wordt getracht om drie vormen van marktfalen te 
corrigeren: (1) externe effecten (2) publieke goederen en (3) informatieasymmetrie. De 
verwachting van de economische theorie is dat met het corrigeren van dit marktfalen, de 
markten beter zullen werken met als gevolg een verhoging van de (statische en dynamische) 
efficiëntie. Het begrip efficiëntie wordt in Box 2 kort toegelicht.  

Allocatieve of statische efficiëntie staat voor een optimale verdeling van schaarse middelen tussen alter-
natieve wijzen van aanwending ter maximalisatie van de totale welvaart. Allocatieve efficiëntie omvat 
drie aspecten: 

- de optimale verdeling van het goederenpakket over vragers: er is niemand die kan ruilen zonder dat 
een ander gaat huilen; 

- de optimale verdeling van de productie van goederen over aanbieders: het is niet mogelijk om de 
productie anders te verdelen zonder dat het duurder wordt; 

- de optimale verdeling van inputfactoren in het productieproces van een aanbieder: de voortbrenging 
van een gegeven productievolume tegen minimale kosten, gegeven de prijzen van de productie-
middelen en de stand van de techniek.  

Deze ideaalsituatie wordt voornamelijk in de neo-klassieke literatuur beschreven. 

Volgens sommige economen, te vatten onder de noemer ‘de Oostenrijkse school’ en de op het werk van 
Joseph Schumpeter voortbouwende neo-schumpeteriaanse stroming, vertegenwoordigt het neo-
klassieke concept van statische efficiëntie niet de ideaalsituatie. Er wordt immers onvoldoende rekening 
gehouden met prikkels om te investeren en te innoveren. In de neo-klassieke wereld loont investeren 
niet omdat winsten direct worden weggeconcurreerd. Zonder de mogelijkheid om winst te maken zal de 
ondernemer niet investeren. De neo-klassieke statische efficiëntie gaat met andere woorden uit van de 
korte termijn en heeft betrekking op de verdeling van welvaart gegeven de structuur en de omvang van 
de markt. De Oostenrijkers en Schumpeter gaan meer uit van de langere termijn en van dynamische 
efficiëntie. Hierbij staat het vergroten van de welvaart in de loop van de tijd centraal.  

Box 2: Het begrip efficiëntie nader toegelicht 

                                               

18 Er is enige discussie over de definiëring, zie voor een overzicht daarvan: Kerkmeester (1999) 
(http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/0400book.pdf) 
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In de moderne theorie worden beide begrippen — statische en dynamische efficiëntie — 
gecombineerd. Uitgaande van een volledige vrije mededinging betekent allocatieve efficiëntie 
in de praktijk dat de prijs op termijn tendeert naar de laagst mogelijke gemiddelde 
productiekosten en dat marktprijzen de marginale maatschappelijke kosten reflecteren 
(efficiënte prijszetting). Al met al wordt met allocatieve efficiëntie gedoeld op het behalen 
van de maximale welvaart doordat consumenten profiteren van de meest gunstige prijs-
kwaliteitverhouding en een grote diversiteit van het aanbod terwijl aanbieders normale 
winsten realiseren.19 Dynamische efficiëntie heeft betrekking op investeringen en techno-
logische vernieuwingen in de loop van de tijd en op het maximaliseren van de ‘size of the 
pie’ (de totale ‘welvaartskoek’). Door investeringen in en introductie van nieuwe producten 
en nieuwe productiemethoden worden in de loop van de tijd de keuzemogelijkheden voor de 
consument verruimd en zal de prijs-kwaliteitverhouding verder worden verbeterd. 

Beide vormen van efficiëntie kunnen conflicterend zijn. Vanuit het korte-termijnperspectief 
van allocatieve efficiëntie is een ondernemer wellicht geneigd om weinig te investeren en 
innoveren (dat betaalt zich immers pas op lange termijn terug). Het kan in sommige geval-
len dan ook nodig zijn om op korte termijn mededingingsbeperkingen toe te staan (exclu-
sieve rechten zoals het auteursrecht) die op lange termijn tot meer mededinging — en dus 
dynamische efficiëntie — kunnen leiden. In het geval van het auteursrecht betekent dit 
bijvoorbeeld dat efficiënte prijszetting leidt tot een prijs boven de gemiddelde marginale 
kosten van een werk. 

De rechtseconoom die door een economische bril naar het auteursrecht kijkt, stelt zichzelf 
dan de volgende vraag: 

• Geeft het huidige auteursrecht die prikkels aan de verschillende actoren waardoor 
innovatie wordt gestimuleerd en markten soepel blijven werken? Kortom, verhoogt het 
auteursrecht de efficiëntie en leidt het daardoor tot een hogere welvaart? 

Naast het niveau van de welvaart speelt ook de rechtvaardige verdeling over partijen een rol 
in de rechtseconomische analyse. Meer praktisch, in de context van dit onderzoek, dringen 
zich vragen op als: 

• Nationale/internationale belangen. Hoe tellen de posities van grote Nederlandse 
spelers als Elsevier en Philips mee? Hier kunnen de internationale belangen van de 
bedrijven botsen met de meer nationale belangen van de consumenten. 

• In welke mate wegen andere publieke belangen zoals voortgang in de wetenschap, 
bevorderen opleiding en scholing en een brede publieke toegankelijkheid van 
informatie en culturele werken? 

 

                                               

19 ‘Normale winsten’ wil zeggen dat bedrijven voldoende winst maken om het geïnvesteerd vermogen te 
belonen. Niet meer dan normale winsten, ook wel aangeduid als economische winst, wil zeggen dat er 
geen winst overblijft na aftrek van de beloning voor geïnvesteerd vermogen. Op dit punt verschilt het 
met het begrip ‘winst’ in boekhoudkundige zin en met het normale spraakgebruik. 
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3.2 Introductie van de belangrijkste ontwikkelingen in 
auteursrechten20  

Auteursrecht op Europees niveau 

De technologische ontwikkelingen — zoals ook genoemd in paragraaf 2.2 — vormden de 
aanleiding voor discussies over mogelijk gewenste herzieningen en harmonisatie van het 
auteursrecht en van naburige rechten, onder meer in de context van de World International 
Property Organization (WIPO). Dit heeft geleid tot de zogenaamde ‘WIPO internet treaties’ in 
1996. 

Om een Europees kader te scheppen, werd in 1994 begonnen met de aanzet tot 
harmonisatie. Het zou tot begin 2001 duren voordat de Raad van Ministers de richtlijn 
definitief aannam. Op 22 juni 2001 werd de ‘Richtlijn auteursrecht in de 
informatiemaatschappij’ gepubliceerd.21 Dit richtlijnvoorstel had als voornaamste doel de 
implementatie van de twee WIPO-internetverdragen uit 1996. Het was belangrijk dat een 
richtlijn werd opgesteld en geïmplementeerd omdat op die manier de Europese 
Gemeenschap en de Lidstaten tot het WIPO-verdrag konden toetreden; de EG en de 
Lidstaten hadden (op de Europese conferentie over het veranderende auteursrecht) namelijk 
toegezegd slechts gezamenlijk tot de beide verdragen toe te treden.  

Op basis van de WIPO-verdragen uit 1996 is een juridische bescherming tegen omzeiling van 
technische beschermingsmaatregelen vrijwel wereldwijd ingevoerd. De implementatie van de 
verplichtingen die uit deze verdragen voortvloeien, geschiedde in de VS door de Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA), de tegenhanger van de Europese ‘Richtlijn auteursrecht in 
de informatiemaatschappij’. De Amerikaanse DMCA en de Europese richtlijn omvatten 
daarmee allebei een sterk beschermingsregime voor technische beschermingsmaatregelen 
(ook wel aangeduid met Digital Rights Management (DRM). Met DRM wordt gedoeld op 
elektronische systemen van terbeschikkingstelling en gebruik van creatief materiaal in 
digitale vorm, waarmee beveiliging tegen illegaal gebruik mogelijk is en waarmee legaal 
gebruik kan worden gemonitord en afgerekend.22 Door DRM kan de technische 
uitsluitbaarheid van (het gebruik van) informatie worden vergroot. Dit speelt vooral een rol 
in de context van digitale informatie, waarbij door technische middelen een koppeling van 
informatie aan een informatiedrager (zoals muziek op een cd) wordt bewerkstelligd. DRM-
toepassingen hebben een positief effect (illegaal gebruik kan eenvoudiger worden voorkomen 
en worden aangepakt), maar hebben ook een potentieel negatief effect voor de gebruikers 
omdat het ‘elektronische slot’ boven op de al bestaande auteursrechten komt en omdat de 
toepassing daarvan niet noodzakelijkerwijze rekening houdt met het ‘evenwicht’ in het 
auteursrecht: ook informatie die het auteursrecht niet wenst te beschermen, kan toch 
worden ‘opgesloten’ door dergelijke technische maatregelen.  

Deze auteursrechtrichtlijn bestrijkt niet het gehele auteursrecht, zoals dat nu bekend is.23 De 
richtlijn bevat regels over: 

                                               

20 Bij deze paragraaf zijn de volgende bronnen gebruikt: Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 
482, nr. 3; Arkenbout, E.J., 2000, Nieuw auteursrecht op komst, Informatierecht/AMI; de website van 
het Instituut voor Informatierecht (IVIR) http://www.ivir.nl/dossier/auteursrechtrichtlijn/dossier.html 
21 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van 
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Pb 2001 L 
167/10 (22.06.2001).  
22 Zie: Arkenbout et al, (2001), p. 4. 
23 Zie de expliciete beperking van het toepassingsgebied van de richtlijn in Art. 1 lid 2 daarvan. 
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• de rechten (reproductie, openbaarmaking en distributie); 
• de wettelijke beperkingen die door de lidstaten op de rechten mogen worden gemaakt 

(de richtlijn bevat hiertoe een limitatieve opsomming van alle toegestane beperkingen);  
• de juridische bescherming tegen het omzeilen van technische bescherming. 

Deze regels kunnen knelpunten bevatten of impliceren met betrekking tot innovatie. De 
belangrijkste economische veranderingen die de richtlijn met zich meebrengt, zijn naar alle 
waarschijnlijkheid de volgende punten:24 

• Het verbinden van ‘billijke compensatie’ (‘fair compensation’) aan het fotokopiëren 
(artikel 5 lid 2 sub a van de richtlijn), privé-gebruik (artikel 5 lid 2 sub b van de richtlijn) 
en kopiëren van omroepprogramma’s in sociale instellingen (artikel 5 lid 2 sub e van de 

richtlijn). ‘Billijke compensatie’ is niet hetzelfde als ‘redelijke vergoeding’25 (‘equitable 
remuneration’) en kan, naast een zekere vergoeding, ook bestaan in bijzondere 
licentieregels, subsidies, en schadeloosstellingen van overheidswege. De hoogte van de 
‘fair compensation’ staat dus niet vast en kan per geval bekeken worden. De richtlijn 
stelt expliciet dat deze vergoeding in voorkomende gevallen nul kan zijn.26 Wat betreft 
de reproductie voor privé-gebruik schrijft de richtlijn voor dat rekening dient te worden 

gehouden met het al dan niet toepassen van technische voorzieningen op het betrokken 

werk of materiaal (hoe dat moet gebeuren is echter nog onduidelijk). 
• ‘Uitputting’ op communautair niveau (voorzover dat het distributierecht betreft, zie art. 4 

lid 2 van richtlijn 2001/29): voor het importeren van producten (zoals cd’s, dvd’s etc.) 
van buiten de Europese Gemeenschap is toestemming nodig van de 
auteursrechthebbenden. Met name parallelimporteurs kunnen hierdoor in hun 
mogelijkheden beperkt worden.  

• De invoering van een uitsluitend recht van beschikbaarstelling leidt tot nieuwe 
exploitatiemogelijkheden voor interactieve, ‘on demand’ levering van beschermd 
materiaal. Voorheen viel bijvoorbeeld het aanbod van materiaal op een website niet 
onder de exclusieve rechten van de auteur: er is dan namelijk (vaak) geen sprake van 
openbaarmaking of verveelvoudiging. Dit recht vult deze ‘lacune’ dus op, zodat er een 
juridische grondslag bestaat die auteursrechthebbenden in staat stelt de levering aan 
individuele afspraken te onderwerpen. Aangezien markten op basis van dergelijke 
business modellen zich nog in een embryonaal stadium van ontwikkeling bevinden, valt 
moeilijk te voorspellen hoe de effecten van deze nieuwe regels precies zullen uitpakken. 

• De bestaande heffingen op lege informatiedragers (m.n. cassettebandjes, videobanden, 
cd-r(w)- en dvd+rw- / dvd-rw-schijfjes) worden aangepast, in die zin dat de categorie 
voorwerpen die in potentie onder de regeling kan komen te vallen, wordt uitgebreid (zie 
het voorstel voor artikel 16c van de Auteurswet 1912).27 Ook voorwerpen die geschikt 

                                               

24 In de VS is de beschermingstermijn van het auteursrecht recentelijk verlengd naar 70 jaar p.m.a. als 
gevolg van de Sonny Bono Copyright Term Extension Act. In Europa is de termijn al sinds de ‘Duur-
richtlijn’ op deze duur geharmoniseerd; zie Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 
betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde 
naburige rechten, Pb L 290/9 (1993).  
25 Vgl. P. Bernt Hugenholtz, Lucie M.C.R. Guibault & Sjoerd M. van Geffen, ‘The Future of Levies in a 
Digital Environment’, maart 2003, http://www.ivir.nl/publications/other/DRM Levies Final Report.pdf, zie 
m.n. §5.3.  
26 Zie considerans 35: ‘In bepaalde situaties waar de schade voor de rechthebbende minimaal zou zijn, is 
het mogelijk dat geen betalingsverplichting ontstaat.’ 
27 21-5-2003 28482, nr. 9 Kamerstuk 2002-2003 2e Kamer 15Kb Aanpassing van de Auteurswet 1912, 
de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van 
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 
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zijn om ander beschermd materiaal dan muziek en bewegend beeld vast te leggen, 
kunnen onderworpen worden aan een heffing.  

Auteursrecht op nationaal niveau 

De Nederlandse Auteurswet dateert al van 1912. Deze wet is in hoofdlijnen gelijk aan de 
auteursrechtelijke wetgeving in andere landen, wat zijn oorzaak grotendeels vindt in het feit 
dat het auteursrecht sinds lange tijd in redelijk grote mate internationaal geharmoniseerd is 
door middel van verdragen, zoals met name de Berner Conventie, de Universele 
Auteursrecht Conventie, en het TRIPs-verdrag. Overigens bestaat er ook met de nieuwste 
richtlijn nog veel ruimte aan nationale overheden om het auteursrecht in te vullen28, 
waardoor er tussen verschillende landen nog verschillen kunnen bestaan in de 
auteursrechtelijke regimes en de uitwerkingen daarvan.  

Het Ministerie van Justitie is in oktober 2000, na totstandkoming van het gemeenschappelijk 
standpunt van de Europese Raad, begonnen met een consultatieproces voor het aanpassen 
van de Auteurswet. Na het consultatieproces is men uiteindelijk tot een wetsvoorstel 
gekomen met een aantal wijzigingen voor de Auteurswet 1912, de Wet op de Naburige 
Rechten en de Databankenwet. 

Men heeft gekozen voor een aanpassing die de systematiek en terminologie van de 
wetgeving (grotendeels) in stand houdt en geen wijzigingen voorstelt die verder gaan dan 
noodzakelijk voor het te bereiken doel. Belangrijke punten zijn: 

• Een sterk uitsluitend reproductierecht, op welk recht een uitzondering wordt gemaakt ten 
behoeve van technische, functionele kopieën gemaakt binnen computers en 
computernetwerken; 

• Een exclusief recht op mededeling aan het publiek, inclusief het beschikbaarstellingsrecht 
(recht tot interactieve online beschikbaarstelling van beschermd materiaal);  

• Het voorschrijven van uitputting van het auteursrechtelijk verspreidingsrecht op 
communautair niveau; 

• Herziene formuleringen van wettelijke beperkingen ten behoeve van nieuwsvoorziening, 
citeren voor wetenschappelijk of journalistiek gebruik, raadpleging binnen besloten 
netwerken van bibliotheken, afbeeldingen van beeldhouwwerken en architectuur op 
openbare plaatsen, archief- en bewaringsdoeleinden, onderwijs, gebruik in 
tentoonstellingscatalogi, gebruik door middel van parodieën en gebruik in gerechtelijke, 
bestuurlijke en administratieve procedures; 

• De regeling voor privé-kopieën op voorwaarde dat rechthebbenden een redelijke 
tegemoetkoming ontvangen blijft bestaan maar wordt uitgebreid naar digitale privé-
kopieën. Voorgesteld wordt de heffingen op informatiedragers uit te breiden naar digitale 
informatiedragers, zolang technische beveiliging niet in staat is het kopiëren voor privé-
gebruik te reguleren; 

• Bescherming van technische beveiliging tegen omzeiling daarvan door een verbod op 
productie, aanbod en verhandeling van apparatuur waarmee omzeiling mogelijk wordt 
gemaakt en door een verbod op verrichting van diensten met dit doel; 

• De regering krijgt de bevoegdheid maatregelen te nemen als de toepassing van 
technische beveiligingsmaatregelen (in te hoge mate) ten koste gaat van bepaalde 
gebruikersbelangen. 

                                                                                                                                       

167) (Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij); Tweede nota 
van wijziging 
28 Onderwerpen die in beginsel niet geraakt worden door de richtlijn zijn: morele rechten, collectief 
beheer, contractenrecht, het werkbegrip, de verhouding tussen auteur en producent. 
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Het wetsvoorstel zou op 22 december 2002 moeten zijn doorgevoerd.29 Het wetsvoorstel 
moet echter nog steeds worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Er is met name veel 
vertraging opgelopen door de complexiteit van de materie (en niet zozeer door de 
demissionaire status van het kabinet of het controversiële karakter van de richtlijn). Men 
hoopt zo snel mogelijk goedkeuring te krijgen van de Tweede Kamer. Uiteraard moet het 
wetsvoorstel dan ook nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het zal dus nog enige 
tijd duren voordat de richtlijn van de Europese Commissie wordt geïmplementeerd in de 
Nederlandse wetgeving. 

3.3 De positionering van de literatuur over het auteursrecht 

In Figuur 2 is de plaats van de literatuur over het auteursrecht aangeduid. De verschillende 
onderdelen uit de figuur worden vervolgens toegelicht. 

 

ty n 

Analyse vanuit het publiek- 
goedprobleem (onderbe-
nutting en onderproductie 

Analyse vanuit de property 
rights approach (Chicago 

School) 

Analyse die het cumulatieve
karakter van innovatie 

benadrukt 

Neo-Schumpeteriaanse benadering
van het auteursrecht 

Welvaartstheoretische 
benadering van het auteursrecht 

Literatuur over het optimale 
beschermingsniveau van het 

auteursrecht 

Literatuur over algemene problemen 
van het auteursrecht, over een bepaald 

pe beschermd materiaal, of voor ee
bepaalde sector.  

Gegeven het bestaan van het auteursrecht: theoretische 
literatuur over het auteursrecht 

Is het auteursrecht zinvol of zijn 
er alternatieven mogelijk? 

De economische analyse van 
informatie goederen 

De economische analyse van 
eigendomsrechten 

Empirische literatuur over het 
auteursrecht 

Literatuur over het auteursrecht 

 

Figuur 2: De plaats van literatuur over het auteursrecht. 

 

Empirische onderzoek naar het auteursrecht is er niet of nauwelijks. Dit geldt overigens 
tevens voor de andere IE-rechten, wellicht met uitzondering van het terrein van het 
                                               

29 De richtlijn diende op 22 december 2002 door alle lidstaten te zijn geïmplementeerd, om zo snel 
mogelijk te kunnen toetreden tot de WIPO-verdragen. Griekenland en Denemarken zijn echter de enige 
landen die tot nu toe de richtlijn hebben geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. 
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octrooirecht.30 Geen enkele ons bekende studie heeft ooit empirisch aangetoond dat 
octrooien innovatie stimuleren.  

De theoretische literatuur en de behandelde problemen kunnen — op een hoger niveau van 
analyse — geplaatst worden binnen de economische analyse van informatie, waarbinnen de 
bestudering van het auteursrecht een apart cluster vormt. 

Binnen dit cluster worden verschillende problemen behandeld, soms op een algemeen 
niveau, soms — op een lager analyseniveau — slechts voor een bepaalde sector en/of een 
bepaald type auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals academische literatuur (of 
bijvoorbeeld alleen de economische literatuur), films (of alleen documentaires) en 
computerprogramma’s (of alleen besturingssystemen).  

Een belangrijke (voor)vraag is natuurlijk of auteursrecht überhaupt zinvol is. Deze vraag is 
ook in de bredere context te plaatsen van de economische analyse van eigendomsrechten. 
Een verwante vraag is of andere middelen, zoals subsidies of prijzen (prizes), niet geschikter 
zijn.31  

Gegeven het feit dat auteursrecht nu eenmaal bestaat en niet zomaar kan worden afgeschaft 
en/of vervangen door alternatieve institutionele instrumenten, is een groot deel van de 
literatuur gericht op een volgende belangrijke vraag, die naar het optimale ‘ontwerp’ van het 
auteursrecht en marginale veranderingen daarin (bijvoorbeeld: Wat is het effect van 
verlenging van de beschermingstermijn? of: Wat is het effect van het toestaan van kopiëren 
voor eigen gebruik?). Wij hebben onze aandacht dan ook grotendeels op deze literatuur 
gericht. 

Binnen deze literatuur kan men een verder onderscheid maken in twee hoofdstromen: (1) de 
neo-schumpeteriaanse ‘school’32 (juridische aspecten zijn niet of nauwelijks van belang; niet 
een juridisch monopolie maar marktomstandigheden bepalen de mate van marktmacht en 
prijsdiscipline, en de mate en richting van innovatie) en (2) de welvaartstheoretische 
benadering (deze analyseert het auteursrecht vanuit de gevolgen voor de maatschappelijke 
welvaart). Aangezien de eerste stroming het auteursrecht niet (erg) nuttig acht, is de focus 
hier vooral op de tweede hoofdstroom gericht.  

Vervolgens zijn er weer drie subclusters in de literatuur die is geschreven vanuit de 
welvaartstheoretische benadering:  

(1) De kern van de welvaartstheoretische benadering wordt gevormd door bijvoorbeeld 
Arrow en Nordhaus.33 In deze literatuur is de aandacht gericht op het publiek-goedprobleem: 
hoe kan men private partijen publieke goederen laten produceren op de minst kostbare 
manier? De analyse weegt baten van innovatie af tegen de kosten van IE-rechten: 
administratieve kosten (zie Nordhaus), negatieve gevolgen voor prikkels en onderbenutting. 
De analyse van Arrow (1962) leidt tot de volgende conclusie: precies in die mate waarin 
eigendomsrechten effectief zijn in het stimuleren van investeringen in innovatieve 

                                               

30 Op het terrein van het octrooirecht zijn wel enige interessante studies verricht. Joshua Lerner (1994, 
zie longlist) maakte studie van alle octrooien in de top-60 van IMF-landen gedurende de laatste 150 
jaar. Zijn conclusie is dat een toename in IE-bescherming leidt tot lichte daling in het aantal octrooien. 
Adam Jaffe (1986, zie longlist) verrichtte ondezoek naar patenten in de pharmaceutische industrie. 
Andere empirische overzichtstudies naar de effecten van octrooien zijn van Mansfield (1981, zie long 
list) en Wesley Cohen et al (2000, zie long list). 
31 Bijvoorbeeld Gallini & Scotchmer, 2001 (zie: long list). 
32 Bijvoorbeeld Scherer, 1992 (zie: long list). 
33 Arrow, K., 1962, The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies 29, pp. 
155–73. Nordhaus, 1969, zie long list. 
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activiteiten, leiden zij ook tot onderbenutting daarvan. Later heeft Arrow aangetoond dat 
innovatie tot grotere winsten leidt in een situatie van perfecte mededinging dan in een 
vergelijkbare situatie maar dan met een monopolist. 

(2) Een tweede cluster binnen de welvaartstheoretische benadering wordt gevormd door 
economen die passen in de traditie van de Chicago School (bijvoorbeeld Demsetz).34 De 
focus ligt op sterke eigendomsrechten (‘property rights’ approach). De sterkte van deze 
rechten geeft aan welke producten (producenten) de maatschappelijke welvaart zouden 
kunnen verhogen. Dit subcluster heeft vooral oog voor mogelijk marktfalen door 
transactiekosten, maar negeert het publiek-goedprobleem dat geheel of grotendeels 
voortkomt uit de non-rivaliteit in consumptie van informatie (en is daarom innerlijk 
tegenstrijdig). De hoofdlijn van de argumentatie is dat zo sterk mogelijke eigendomsrechten 
wenselijk zijn voor alle typen informatie. Binnen het maatschappelijk welvaartsmodel kan het 
probleem hoe private partijen informatie moeten produceren niet met behulp van 
eigendomsrechten worden opgelost, vanwege de volgende innerlijke inconsistentie. De 
positie van de Chicago School (Demsetz) is dat de prijs van informatie een afspiegeling is 
van de marktmacht. Echter, deze marktmacht reflecteert slechts zichzelf en niet de 
maatschappelijke kosten van de informatie. Verschillen in prijzen worden dan dus slechts 
bepaald door verschillen in marktmacht en niet door verschillen in maatschappelijke waarde; 
de signaalfunctie van prijzen werkt dan niet goed; prijzen geven een verstoord signaal af. De 
door de Chicago School gewenste volledige (of: zeer sterke) rechten kunnen dus averechts 
werken – tot inefficiëntie leiden – doordat deze sterke rechten tot marktmacht leiden.  

(3) Het bovenstaande (ad 2) is echter slechts het statische deel van de analyse. Een 
dynamische analyse leert dat prijzen op nulniveau voor alle informatie ertoe leiden dat er 
waarschijnlijk een stuk minder informatie zal worden geproduceerd. Bij literatuur waarin 
deze meer dynamische analyse centraal staat, speelt ook de toe-eigeningsproblematiek een 
belangrijke rol. Dit vormt het onderdeel van het derde subcluster. Hierin wordt benadrukt dat 
innovatie (meestal) een cumulatief productieproces is.35 Dit maakt het argument voor sterke 
eigendomsrechten zwakker: sommige van de informatieproducenten/innovatoren van 
morgen hebben toegang nodig tot de informatie die vandaag al bestaat. In dit cluster kan 
men ook de bestudering van de gevolgen van netwerkeffecten plaatsen: de — cumulatieve 
— adoptie door alle gebruikers van een netwerk bepaalt de maatschappelijke waarde 
daarvan.  

Kortom, een belangrijke rode draad in de kritische benadering van diverse academici, onder 
wie degenen wiens artikelen in dit rapport besproken worden, is dat het auteursrecht (en 
aanverwante juridische instrumenten) niet alleen van belang is voor de ‘output’ van 
informatieproductie, maar dat het auteursrecht ook de prijs van de ‘input’ voor 
informatieproductie beïnvloedt en daarmee ondermeer de ruimte voor innovatie. In dit 
verband staan concepten als ‘cumulatieve innovatie’ en ‘publiek domein’ centraal. 

Na deze positionering van de literatuur over auteursrechten, verplaatsen we de aandacht nu 
naar de 21 artikelen die in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd. In de bestudeerde 
literatuur staat een aantal thema’s centraal, maar deze zijn niet altijd gelijksoortig. Omdat 
deze thema’s richtinggevend zijn voor de analyse in de volgende paragraaf, is in Tabel 1 per 
artikel kort het onderwerp aangeduid. 

                                               

34 Demsetz, 1967, ‘Toward a Theory of Property Rights’, American Economic Review, Vol. 57, Issue 2. 
35 Bijvoorbeeld Scotchmer, 1991 (zie long list). 
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Tabel 1: Overzicht van de 21 bestudeerde artikelen 

Referentie artikel Onderwerp 

Baseman, Warren-Boulton & 
Woroch, 1995 

Analyse van de grenzen aan de optimale omvang van auteursrechtelijke 
bescherming van software gelieerd aan het belang van interoperabiliteit. 

Besen, Kirby & Salop, 1992 Analyseert waarom collecting societies worden gevormd, hoe ze werken 
(onder welke juridische regels) en hoe ze zouden kunnen concurreren. 

Brennan, 2002 Beschrijving van de aspecten die bepalen wat een billijke vergoeding (fair 
use) is in het geval van heruitzending van televisieprogramma’s 
(bijvoorbeeld de mate van uitsluitbaarheid). 

St. Clair & Thatcher, 1997 Discussie rond de bepaling van een billijke vergoeding (fair use) in het 
geval van de publicatie van wetenschappelijke literatuur (belang van 
bibliotheek versus universiteitsuitgever). 

Cohen, 2000 Kritische bespreking van de rol van prijsdiscriminatie als middel om de 
gevolgen van een te sterk auteursrecht te verzachten. 

DePoorter & Parisi, 2002 Aan de hand van het concept anticommons wordt ingegaan op de vraag of 
fair use nog wel een zinvol concept is bij de voortdurend dalende trans-
actiekosten (verspreidingskosten).  

Fisher III, forthcoming en 
2000 

Drie verschillende oplossingsrichtingen om het vastgelopen inno-
vatiecyclus in de vermaakindustrie vlot te trekken (een administratief 
compensatiesysteem i.p.v. auteursrecht verdient de voorkeur). 

Gallini & Scotchmer, 2001 Schetst de omstandigheden waarin het intellectueel eigendom de beste 
prikkels oplevert in vergelijking met andere mechanismen, zoals sponso-
ring (‘prizes’) en aanbestedingen. 

Hakfoort & Willemsen, 2000, De invloed van lagere kopieerkosten en hogere kopieerkwaliteit op het 
optimale beschermingsniveau via een economisch model. 

Koelman, 2003 Gaat in op de vraag of er op grond van een rechtseconomische analyse 
gepleit moet worden voor de juridische bescherming van technische voor-
zieningen. 

Landes & Posner, 1989 Het ‘standaard’ rekenkundige model aan de hand waarvan de econo-
mische rechtvaardiging voor het auteursrecht wordt gegeven. 

Lang, 1998 Bespreking van de invloed van meer digitale en op internet gerichte 
communicatie op auteursrechten die rusten op universitair lesmateriaal.  

Liebowitz, 2002 Beschouwing van de invloed van nieuwe technologieën voor kopiëren en 
verspreiden (m.n. muziek via internet) op de mogelijkheden voor de toe-
eigening van vergoedingen.  

Lichtman, 2000 Beschrijving van de argumenten voor verschillende vormen van (eigen-
doms)rechten rondom emerging platform technologies en bespreking van 
de rol van de oorspronkelijke bedenkers van een platform. 

Lessig, 1996 Opiniërend stuk over de gevolgen van de privatisering van het recht als 
technische voorzieningen de feitelijke bescherming zouden gaan vormen. 

Meurer, 1997 De voorstellen ter versterking van het auteursrecht (via fair use en uit-
puttingsleer) worden beoordeeld tegen de achtergrond van de daarmee 
toenemende mogelijkheden voor prijsdiscriminatie door producenten. 

Nadel, 2003 Kritische bespreking van het auteursrecht als mechanisme om de schep-
pers van werken te prikkelen in vergelijking met andere mechanismen. 

Samuelson & Scotchmer, 
2002 

Welvaartstheoretische bespreking van de gevolgen van het verbod op 
reverse engeneering, uitgewerkt voor verschillende sectoren. 

Scotchmer, 1991 Analyse van het concept cumulatieve innovatie en de rol daarbij van het 
IE-recht (octrooirecht). 

Takeyama, 1994 Analyse van de welvaartsimplicaties van netwerkexternaliteiten op de 
ongeautoriseerde reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 

Yoon, 2002 
 

Modelmatige beschrijving van de afweging onderproductie versus onder-
benutting en de ligging van het optimale beschermingsniveau van het 
auteursrecht; dit alles vanuit een welvaarttheoretisch kader.  
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3.4 Centrale thema’s 

Deze paragraaf bevat een analyse van de 21 bestudeerde artikelen aan de hand van zeven 
centrale thema’s die in deze literatuur voorkomen: 

1. Toe-eigening van vergoedingen en (alternatieve) incentive mechanismen; 

2. Waardebepaling; 

3. Cumulatieve creaties; 

4. Beperkingen van het auteursrecht; 

5. Relatie auteursrecht en marktfalen (externe effecten, monopolievorming (mededinging 
en marktmacht)) en de relatie auteursrecht en welvaartsverliezen; 

6. De verdeling van de rechten en de rol van collecting societies; 

7. Aspecten op sectorniveau. 

Deze thema’s worden geanalyseerd vanuit een economisch perspectief zoals dat in hoofdstuk 
2 geschetst is (‘onderbenutting versus onderproductie’). Figuur 3 geeft een schematische 
weergave van dit analysekader. Om het schema overzichtelijk te houden, is de werkelijkheid 
vereenvoudigd. Zo is de overheid niet als partij opgenomen en is de brede groep van 
verschillende soorten intermediairs (kwaliteitsborging, selectieproces, productie, distributie) 
samengevoegd. Afhankelijk van de sector is de functie en samenstelling van de intermediair 
anders. Een andere vereenvoudiging betreft het samenvoegen onder de noemer ‘incentives’ 
van de prikkels voor de auteurs (scheppen) en de prikkels voor de intermediair 
(produceren). Overigens is opvallend dat dit onderscheid in prikkels ook in de literatuur 
nauwelijks aan de orde komt36; het artikel van Nadel (2003) is hierop een uitzondering 
omdat het zich toespitst op prikkels voor het creëren van werken.  

                                               

36 Meer in het algemeen — dus ook voor de alternatieven voor het auteursrecht — is er in de literatuur 
nauwelijks aandacht voor het verschil in incentive mechanism ten aanzien van verschillende partijen (de 
scheiding tussen de auteurs enerzijds en de verschillende intermediairs anderzijds). 
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Figuur 3: Samenhang van de zeven centrale thema's 

 

1.  Toe-eigening van vergoedingen en (alternatieve) incentive mechanismen 

Een belangrijk thema is hoe vergoedingen kunnen worden toegeëigend door de 
rechthebbenden en — samenhangend daarmee — wat de beste incentives voor die partijen 
vormen. Dit hangt samen met wat velen als eigenschappen van publieke goederen 
beschouwen, zoals niet-rivaliteit en (gebrek aan) uitsluitbaarheid.  

Nadel benadrukt de negatieve werking die exclusieve rechten bij het auteursrecht hebben. 
Dit met name omdat ze de prikkel verminderen om nieuwe werken te scheppen. Nadel wijst 
voor verschillende submarkten op alternatieve, levensvatbare business models. Deze 
alternatieven zouden goed kunnen functioneren in combinatie met een (sterk) afgezwakte 
vorm van exclusieve rechten. 

Al enige tijd worden alternatieve systemen beschreven, zoals prices en heffingensystemen, 
en recent gaf Fisher een vergelijking voor een aantal alternatieven in de context van de on-
line muziekmarkt. Ook Brennan zoekt naar dergelijke alternatieve toe-eigeningssystemen en 
vond ze in de televisiewereld. Clair & Thatcher bespreken dergelijke alternatieven voor de 
markt van wetenschappelijke publicaties. Maar Liebowitz stelt dat men hier te snel gaat: 
zonder empirische data is er onvoldoende grond om veranderingen te verantwoorden.37  

Toch levert deze discussie over alternatieven belangrijke signalen op die vragen om de 
aandacht van beleidsmakers. De verschillende soorten alternatieven hebben wel met elkaar 
gemeenschappelijk dat het bouwwerk, opgericht op het fundament auteursrecht, grondig 
moet worden aangepast. Soms zijn dat aanvullende juridische regels (sturing bij licensering, 
tarifering etc.), soms is dat in een vorm die de sector, belangenorganisaties en andere 
betrokken met elkaar maken (denk aan (zelfregulerende) instrumenten als het convenant en 
                                               

37 In het recente, nog niet definitieve artikel ‘Will MP3 downloads Annihilate the Record Industry? The 
Evidence so Far’ (wwwpub.utdallas.edu/~liebowit/intprop/records.pdf) geeft Liebowitz alvast een 
voorzet. De voorlopige conclusie is dat het downloaden van MP3’s wel de omzet in de muziekmarkt 
negatief beïnvloedt, maar dat de mate waarin dat gebeurt niet zo heel erg groot is (deze mate zal over 
enkele jaren stabiliseren op ongeveer 20%). 
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het contract). Verdere studie zal nodig zijn om inzicht te krijgen in de werking van dergelijke 
systemen, hun voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime, de mogelijkheden tot 
migratie van analoge naar digitale formaten en — uiteindelijk — de wenselijkheid van de 
introductie van dergelijke systemen. 

In verschillende artikelen wordt gesteld dat een deel van de werking van het auteursrecht 
kan worden vervangen door de markt: denk hierbij aan private beschermingsconstructies 
zoals contractuele overeenkomsten en technische toepassingen. Lessig spreekt in dit 
verband de zorg uit dat een dergelijke privatisering van het recht en van de bepalingen voor 
gebruik en gebruiksexcepties ontworpen zullen worden door de codeschrijvers, niet door de 
beleidsmakers. 

De praktijk leert dat in veel gevallen hoge transactiekosten ertoe geleid hebben dat de 
regelgevers (formeel) of marktpartijen (de facto) besluiten van een verbodsrecht over te 
gaan op een vergoedingsrecht en door collectieve rechtenorganisaties heffingen gaan innen 
(zie verder thema 6).38 

2. Waardebepaling  

Dit is van belang als we niet meer van een perfect functionerende markt uitgaan (feitelijk: 
volledige en goed functionerende bescherming) en dus kiezen voor een vergoedingsstelsel 
(zoals een heffingensysteem). Het probleem is hierbij dat waardebepaling in de praktijk erg 
moeilijk is: van een rechtenvertegenwoordiger of overheid mag niet verwacht worden dat zij 
de waarde zo goed in kunnen schatten als de markt dat doet. Het alternatieve toe-
eigeningssysteem dat Brennan bespreekt – het innen van vergoedingen –, gaat bijvoorbeeld 
wel in op deze waardebepaling, maar stelt in feite een erg statisch systeem voor dat ons 
inziens in veel gevallen niet voldoet omdat het zich met name leent voor een continue 
waardebepaling (i.t.t. een eenmalige waardebepaling vooraf).  

Er is vanuit de wetenschappelijke wereld ook kritiek op vergaande prijsdiscriminatie, waarbij 
aan verschillende (groepen) afnemers andere vergoedingen worden gevraagd. De 
wenselijkheid van prijsdiscriminatie veronderstelt dat het wenselijk is dat 
auteursrechthebbenden zich zoveel mogelijk waarde kunnen toe-eigenen. Cohen pleit voor 
het handhaven van ‘open ruimtes onder de vraagcurve’, met andere woorden: het is niet 
wenselijk dat de producent zich van iedere consument het grootste deel van zijn waardering 
kan toe-eigenen. Aspecten van bestaande regels zoals de uitputtingsleer en beperkingen van 
het auteursrecht dienen dus gehandhaafd te worden. Meurer trekt gelijksoortige conclusies: 
de voorstellen om het auteursrecht aan te passen om de auteurs sterkere rechten te geven, 
vergroten vooral de mogelijkheden tot prijsdiscriminatie en daarmee de winst van 
producenten. De technologische ontwikkelingen maken prijsdiscriminatie ook eenvoudiger. 
Gezamenlijk versterken deze factoren elkaar, hetgeen niet wenselijk is. 

3. Cumulatieve creaties 

Vaak kan het (eventueel beschermde) resultaat van een creatie/innovatie als input fungeren 
voor een volgende creatie/innovatie. Hoewel dit in het geval van octrooien wat gemakkelijker 
zichtbaar is (denk aan gestapelde farmaceutische octrooien), speelt dit wel degelijk ook bij 
auteursrecht. Een (te) hoge bescherming leidt initieel tot veel ‘broncreaties’, maar daarna 
bloedt het dood. Een (te) lage bescherming bevordert cumulatieve innovaties, maar leidt dan 
weer tot (te) weinig broncreaties. Daarom moet er een goede balans worden gevonden. 
Beleid moet juist met deze dynamiek weten om te gaan (zie de analyse van Scotchmer). 

                                               

38 Voorbeelden van de eerste respectievelijk tweede situatie zijn de Naburige Rechten (met SENA als 
rechtenorganisatie) en uitzending van opnamen van muziekwerken (met BUMA/STEMRA als 
rechtenorganisatie). Zie: Koelman, 2003, p. 187.  
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Landes & Posner gaan in deze context specifiek in op het creatieproces bij (literair) 
auteursrecht. 

Ook ontstaan er risico’s voor ongewenste bescherming bij het samenvallen van ideeën en 
expressies (Landes & Posner). Met name in de architectuur, maar ook bij GUIs (Graphic User 
Interfaces bij onder meer computers) kan dit een rol spelen.  

4. Beperkingen van het auteursrecht  

De meeste wetgevers hebben het auteursrecht vooral vanwege bepaalde maatschappelijke 
belangen ingeperkt. Enkele van de belangrijkste beperkingen die in de continentaal-Europese 
traditie als afzonderlijke bepalingen in de wetgeving zijn opgenomen, staan in de VS 
gezamenlijk bekend onder de noemer fair use. In Nederland bestaat ook een dergelijk 
afgewogen stelsel van beperkingen ten behoeve van nieuwsvoorziening, citeren voor 
wetenschappelijk of journalistiek gebruik, raadpleging binnen besloten netwerken van 
bibliotheken, afbeeldingen van beeldhouwwerken en architectuur op openbare plaatsen, 
archief- en bewaringsdoeleinden, onderwijs, gebruik in tentoonstellingscatalogi, gebruik door 
middel van parodieën en gebruik in gerechtelijke, bestuurlijke en administratieve 
procedures. 

Er wordt door rechthebbenden wel gepleit voor het gedeeltelijk afschaffen van de 
beperkingen, bijvoorbeeld om illegaal kopiëren (piraterij tegen te gaan). Hakfoort en 
Willemsen stellen daar een empirische bevinding tegenover: het auteursrecht kan piraterij 
niet voorkomen en uitbreiding van het auteursrecht is geen panacee; beïnvloeding via de 
sociaal-economische omgeving van de ‘piraten’ is belangrijker en kansrijker. Het ontwikkelen 
van sociale normen wordt onderschreven door bijvoorbeeld Nadel. 

Clair & Thatcher bespreken de betekenis van deze beperkingen voor de wetenschappelijke 
wereld, maar verbinden er geen conclusies aan. DePoorter & Parisi doen dat wel en stellen 
dat er zeker een economische rationale is voor fair use, zelfs als de transactiekosten 
verwaarloosbaar laag worden.39 Het wegnemen van deze uitzonderingsbepalingen (of een 
vergelijkbaar effect als gevolg van technische voorzieningen) zal leiden tot 
welvaartsverliezen. Nadel komt ook tot deze conclusie. 

Baseman, Warren-Boulton & Woroch pleiten voor het toevoegen van een extra beperking. Zo 
is de legaliteit van reverse engineering40 volgens hen nodig om uitvoering te geven aan een 
beleid waarbij auteursrecht op feitelijke standaarden niet mogelijk is. Samuelson en 
Scotchmer komen tot eenzelfde soort aanbeveling: de legaliteit van reverse engineering 
moet per sector worden beoordeeld en het zou alleen verboden moeten worden in die 
sectoren waarvoor empirisch is vastgesteld dat het schadelijke gevolgen heeft. 

Ten slotte stellen Landes en Posner dat auteursrechtelijke bescherming niet moet worden 
gegeven als ideeën en expressie samenvallen. 

5. Relatie auteursrecht en marktfalen (externe effecten, monopolievorming 
(mededinging en marktmacht)) en relatie auteursrecht en welvaartsverliezen 

Vanuit een welvaarttheoretische benadering is het van belang hoe de balans wordt gekozen 
tussen onderbenutting en onderproductie. Verschillende auteurs hebben gekeken naar de 
welvaartsgevolgen van een suboptimaal beschermingsniveau van het auteursrecht. Dit 
optimale niveau hangt volgens het model van Yoon af van enkele variabelen (waaronder de 
vaste ontwikkelingskosten, de marginale kopieerkosten en de substitueerbaarheid van legale 

                                               

39 Hoofdlijn in de literatuur is tegengesteld; er wordt vaak gesteld dat deze uitzonderingen (alleen) 
gelegitimeerd worden met hoge transactiekosten. 
40 Het herleiden van de distributieversie van software tot de originele code. 
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door illegale kopieën). De verandering in deze variabelen leidt niet tot een geleidelijke 
aanpassing van het optimale niveau, maar tot een stapsgewijze aanpassing in drie discrete 
stappen. Samuelson en Scotchmer analyseren het auteursrecht ook vanuit de 
welvaarttheoretische benadering en kijken per sector wat de gevolgen zijn van het legaal 
maken van reverse engineering in termen van o.a. prikkels tot (cumulatieve) innovatie, 
prijzen en verspilde kosten. Hun conclusie is dat het verbod op reverse engineering in de 
traditionele productiesectoren, de chip industrie, de software sector (met het oog op 
interoperabiliteit) en de content sector negatieve welvaartseffecten heeft.  

Zowel Nadel als Hakfoort & Willemsen geven aan dat het huidige beschermingsniveau 
waarschijnlijk te hoog ligt en tot welvaartsverliezen leidt. Nadel gaat hierbij uit van de 
imperfect werkende prikkel voor de schepper van een werk. Hakfoort & Willemsen stellen dat 
de dalende kopieerkosten, de verbeterde kopieerkwaliteit en goedkopere en grootschaligere 
distributie via het internet en andere digitale media niet per definitie moeten leiden tot 
verhoging van het optimale beschermingsniveau, maar dat deze ontwikkelingen juist ook 
kansen voor uitgevers bieden. Indien dergelijke kansen over het hoofd worden gezien, zal 
het auteursrecht te beschermend worden. Fisher ten slotte geeft aan dat het voortzetten van 
het huidige regime in de vermaaksindustrie leidt tot welvaartsverliezen met grote nadelen 
voor alle partijen doordat dit regime een ingrijpende belemmering van allerlei vormen van 
innovatie inhoudt. 

Waarom leidt een te hoog beschermingsniveau tot welvaartverliezen? De belangrijkste reden 
is gelegen in het feit dat met het auteursrecht een monopolie op de exploitatie van het 
gebruik van een informatiegoed ontstaat. Hiermee bestaat — zoals bij elk monopolie — het 
gevaar dat de prijs van het informatiegoed te hoog wordt gesteld. Dit leidt tot 
onderbenutting. Scotchmer beargumenteert, vanuit het perspectief van cumulatieve 
innovaties, dat de ideale breedte van een IE-recht niet los kan worden gezien van de 
mogelijkheden tot samenwerking en/of integratie tussen betrokken ondernemingen. Om een 
voldoende mate van cumulatief gebruik van innovaties mogelijk te maken, is dus enige vorm 
van samenwerking nodig die mogelijkerwijs mededingingsbeperkend werkt. Deze afweging 
van mededingingsbeperkingen en meer cumulatieve innovatie moet op sectoraal niveau 
worden gemaakt. 

De kans op monopolievorming — en de nadelige gevolgen daarvan — wordt versterkt door 
de aanwezigheid van (sterke) positieve netwerkeffecten: de waarde van een product neemt 
voor een gebruiker toe naarmate meer gebruikers hetzelfde product (of compatibele 
producten) gebruiken (‘adopteren’).41 Een goed voorbeeld hiervan zijn bepaalde delen van de 
markt voor besturingssystemen voor computers.42 Indien (intellectuele) eigendomsrechten 
controle bieden over het gebruik van zo’n product, dan leiden deze netwerkeffecten 
vervolgens vaak tot monopolistische marktstructuren: ‘the winner takes it all’.  

De consequenties van monopolie-effecten hangen vooral samen met de status van de 
betreffende auteursrechtelijke werken: in welke mate zijn ze substitueerbaar? Men zou 
kunnen stellen dat de consumptie van een goed boek of muziekstuk te vervangen is door de 
consumptie van een ander goed boek of muziekstuk. Maar als het gaat om een 
auteursrechtelijk beschermd operating system, liggen de zaken anders: er zijn vaak geen 
volwaardige alternatieven voorhanden waarmee een eindgebruiker al aangekochte 
programmatuur en randapparatuur kan combineren. In dat geval heeft de auteursrechtelijke 
monopoliepositie grote consequenties voor de marktmacht van de monopolist. Vergelijkbare 
situaties kunnen spelen bij interfaces en technische normen.  

                                               

41 Over dit onderwerp is zeer uitgebreid geschreven door onder meer de economen Katz, Shapiro, 
Liebowitz, Margolis, David, Arthur, Steinmüller, Rohlfs, Farell en Saloner, en Economides. 
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In het bestudeerde artikel van Baseman, Warren-Boulton & Woroch wordt gesteld dat 
voorkomen moet worden dat in dergelijke monopoliesituaties tevens het auteursrecht geldt. 
Dit zou tot een ongewenst sterke bescherming van de monopoliestandaard leiden die derden 
ervan zal weerhouden te innoveren op basis van deze standaard. Ook zou auteursrecht niet 
voor software-interfaces moeten gelden en zou reverse engineering43 toegestaan moeten 
worden. Hakfoort & Willemsen stellen in een andere context hetzelfde: Als in een markt een 
dominante standaard heerst, is daarnaast geen bescherming via het auteursrecht nodig. Dit 
kan zelfs welvaartsverlagend zijn, omdat het de dynamische efficiëntie aantast door 
toetreding te belemmeren. Ook Takeyama vindt dat terughoudendheid is geboden bij het 
(verder) versterken van de mogelijkheden voor auteursrechthebbenden om 
ongeautoriseerde reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal tegen te gaan, 
indien dat auteursrechtelijk beschermd materiaal onderhevig is aan netwerkexternaliteiten. 

Maar de overtuiging van bovengenoemde auteurs wordt in een artikel van Lichtman sterk 
tegengesproken voor bepaalde situaties, namelijk voor de zich nog sterk ontwikkelende 
platforms. Lichtman stelt dat in dergelijke markten (prijs)coördinatieproblemen tot 
marktimperfecties kunnen leiden en dat (sterk) intellectuele eigendomsrecht juist kan helpen 
een dergelijke prijscoördinatie op te zetten (of, in andere woorden, de houder van het recht 
bepaalde tarieven bij anderen af te laten dwingen).  

Deze tegengestelde resultaten leiden tot onzekerheid over het te volgen beleid. Auteursrecht 
kan stimulerend zijn voor basisinnovaties in netwerksectoren en tegelijkertijd belemmerend 
zijn voor marktwerking en innovatie als een technologie eenmaal een dominante positie 
heeft weten in te nemen. Beleidsimplicaties daarvan zijn lastig: zou het auteursrecht 
geleidelijk moeten afnemen met de sterkte van de marktpositie? Of zouden er aanvullende 
bepalingen moeten komen die het gebruik van het auteursrecht inperken in specifieke 
(monopolie)situaties? De bekende Microsoft-case44 laat zien dat economen er nog lang niet 
uit zijn of dergelijke monopolieposities ingeperkt moeten worden. Auteursrecht is in deze 
discussie slechts één van de mechanismen die meespelen bij de machtspositie die 
netwerkmonopolisten opbouwen. Een idee is het stimuleren van een actievere toepassing 
van het mededingingsrecht in die sectoren waar het auteursrecht een belangrijke rol speelt. 
De mededingingsautoriteit (i.c., de NMa) zou dan in voorkomende gevallen kunnen 
beoordelen of er wel of geen sprake is van marktmacht, en in het geval van marktmacht zal 
het auteursrecht in dat geval minder sterk moeten zijn.  

In dit verband merkt Koelman op dat het auteursrecht zich weliswaar beperkt tot expressies 
(niet tot de achterliggende ideeën), maar dat technische voorzieningen kunnen leiden tot een 
toenemende marktmacht van informatiepartijen. Het is mogelijk dat de negatieve gevolgen 
hiervan door het toepassen van prijsdiscriminatie ongedaan worden gemaakt maar dat is 
allerminst zeker (prijsdiscriminatie wordt verder behandeld onder thema 2: 
waardebepaling’). 

Een ander subthema is de vraag of illegaal kopiëren altijd nadelig is voor de rechthebbenden. 
Hakfoort & Willemsen antwoorden hierop: niet altijd. Netwerkeffecten kunnen volgens hen de 
negatieve effecten van piraterij voor een deel compenseren: als er maar genoeg piraterij is 
en de netwerkeffecten voldoende sterk zijn, neemt de waardering van consumenten voor het 
origineel toe en biedt daarmee de mogelijkheid voor de uitgevers om hun prijzen en winsten 
te verhogen (dit alles heeft een positief welvaartseffect). Er is dan dus geen uitbreiding van 
                                                                                                                                       

42 Merk echter op dat dit effect lang niet bij alle vormen van software optreedt.  
43 Zie noot 40. 
44 Zie voor de Microsoft-case de website van de Amerikaanse Anti-Trust Authorities 
(www.usdoj.gov/atr/). In relatie tot innovatie is met name de verklaring van prof. Paul Romer 
interessant (www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/2003/200956.htm). 
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het auteursrecht nodig. Ook de analyse van Takeyama kan verklaren waarom 
auteursrechthebbenden onder bepaalde omstandigheden prikkels hebben om lang niet altijd 
op te treden tegen ongeautoriseerde kopieën en af te zien van (meer effectieve) 
kopieerbeveiliging. De analyse kan dus dienen om empirische gegevens over aantallen 
ongeautoriseerde kopieën beter te interpreteren: dit hoeft niet noodzakelijkerwijs als 
schadelijk te worden opgevat; de conclusie die uit de cijfers getrokken wordt, kan 
overtrokken zijn)  

6. De verdeling van de rechten en de rol van de collecting societies 

Binnen organisaties voor collectief beheer en exploitatie van auteursrechten (kortweg, 
auteursrechtcollectieven) wordt het beheer van de rechten gecentraliseerd, wat tot lagere 
controle en inzamelingskosten en tot hogere aantallen transacties (i.c. gebruik van 
auteursrechtelijke werken) leidt. Hierbij is het vanuit het oogpunt van de rechthebbenden 
van belang of de beheerkosten van het collectief laag zijn, of hoge uitkeringen worden 
betaald, of snel wordt uitgekeerd en of de organisatie het werk ook elders kan exploiteren. 
Vanuit het oogpunt van de gebruiker spelen andere aspecten een rol: welk repertoire wordt 
aangeboden, kan toegang tot slechts een beperkt deel hiervan worden verkregen 
(bijvoorbeeld alleen popmuziek), welke gebruikslicenties kunnen worden verkregen, tegen 
welke prijs en tegen welke andere voorwaarden? 

Besen, Kirby & Salop wijzen op een potentieel nadeel van dergelijke collectieven, namelijk de 
toegenomen mogelijkheden om door gezamenlijk prijszettingsgedrag van de rechthebbenden 
marktmacht op te bouwen en uit te oefenen. Deze marktmacht kan aan banden worden 
gelegd doordat de overheid concurrentie tussen collectieven aanmoedigt en doordat 
gebruikers op een efficiënte manier onderhandelen met het collectief, in plaats van de 
gevraagde tarieven gewoonweg te accepteren. Brennan geeft aan dat vanuit 
innovatieperspectief de overheid een actieve rol dient te spelen als verschaffer van de 
wettelijke basis of regeling voor een auteursrechtcollectief: de overheid moet inventariseren 
welke vergoedingssystemen gewenst zijn en welke wettelijke basis er voor deze 
alternatieven moet zijn. 

Er zijn aanwijzingen dat er een verschuiving gaande is van bestaande regels, gericht op 
bescherming van het nationaal territoir en nationale belangen, naar bijzonder toezicht op 
basis van kwaliteitsnormen. Hierdoor kan er enige vorm van marktwerking worden 
geïntroduceerd bij auteursrechtcollectieven.45 Zo kan bijvoorbeeld door een nationale of 
internationale vergelijking (‘benchmark’) tussen verschillende (soorten) organisaties inzicht 
worden verkregen in de relatieve kwaliteit van een collectief.46 Het is in dat verband ook het 
overwegen waard om het wettelijk monopolie voor bemiddeling van muziekauteursrechten 
(BUMA) te beperken of af te schaffen, in het bijzonder wat betreft exploitatie in een online 
omgeving. Dit geldt temeer daar de Europese Commissie het stelsel van overeenkomsten 
tussen dergelijke organisaties voor collectief beheer en exploitatie van auteursrechten toetst 
aan het mededingingsrecht. In de recente IFPI ‘Simulcasting’-zaak47 over collectieve 

                                               

45 Arkenbout et al, 2001, p. 60.  
46 Zie in deze zin reeds de uitspraak van het HvJEG, zaak 395/87 (Ministère Public / Jean-Louis 
Tournier), Jur. 1989, 2811, onder punt 38 (prijsverschillen tussen lidstaten vormen een indicatie voor 
misbruik van een economische machtspositie door excessief hoge prijzen). 
47 Commission decision of 08.10.2002 in case COMP/C2/38.014 – IFPI (‘Simulcasting’), 
europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf (nog niet gepubliceerd); Notice 
pursuant to art. 19(3) of Reg. 17/62, OJ C231/18 (17.8.2001), europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/c_231/c_23120010817en00180021.pdf.  
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exploitatie in een online context, werd duidelijk dat dergelijke organisaties met elkaar 
moeten kunnen concurreren.48 Hiermee vervalt de ratio voor een wettelijk monopolie: als 
concurrentie met dergelijke organisaties mogelijk is binnen de EG, dan kan dat ook binnen 
één lidsstaat. 

7. Aspecten op sectorniveau 

Sterke verschillen tussen sectoren zijn voor verschillende auteurs aanleiding om te pleiten 
voor meerdere (auteursrecht)regimes, ieder voor een kleiner en meer homogeen gebied, en 
steeds ingericht om het optimale niveau van bescherming te bereiken. Gallini & Scotchmer 
hanteren deze redenering. Ook op basis van het artikel van Yoon kan een dergelijke 
beleidsconsequentie getrokken worden. Een groot voordeel van meerdere regimes is dat een 
te beschermen goed van het ene type (bijvoorbeeld boeken) geen nadeel ondervindt van een 
verandering die nodig wordt geacht voor een goed van een ander type (bijvoorbeeld 
software). 

Diverse bestudeerde artikelen gaan in op auteursrecht in de wetenschappelijke en educatieve 
omgeving (Claire & Thatcher, Lang). Nieuwe technische mogelijkheden zoals distributie en 
opslag stellen universiteiten en uitgevers voor vragen als het gaat om innovatieve en 
betaalbare productvormen. Eén van de geagendeerde problemen is het vinden van de 
optimale afbakening van de fair use doctrine (of de beperkingen van het auteursrecht zoals 
die in de Europese context en de nationale contexten verwoord zijn). Als nieuwe business 
modellen hun intrede doen, kan dat optimum verschuiven, of het schuiven naar een nieuw 
optimum minder noodzakelijk maken.  

Bij de leermethoden bieden technische ontwikkelingen talloze nieuwe mogelijkheden (zie 
Lang). Ook neemt de potentiële economische waarde van (elektronische) cursussen snel toe. 
Met betrekking tot het auteursrecht zijn er echter veel vragen: wie is de eigenaar van het 
materiaal? Kan het materiaal breder geëxploiteerd worden? Kan een individu het materiaal 
binnen meerdere aanstellingen gebruiken? Lang concludeert dat er vooral sprake is van een 
bewustwordingsprobleem met betrekking tot auteursrechten.  

Het artikel van Fisher beschrijft de vastgelopen innovatiecyclus in de vermaakindustrie. Hij 
stelt een administratief compensatiesysteem voor als alternatief voor het vastlopende 
auteursrechtregime. Het gehele auteursrecht wordt ontmanteld en daarmee worden de 
beperkingen op verveelvoudiging, verspreiding en omzeiling van encryptie volledig 
opgeheven.  

Hakfoort & Willemsen beschrijven verschillende private beschermingsconstructies, zoals 
contractuele overeenkomsten en technische toepassingen, voor de muziek-, boeken- en 
softwaresector. Zij concluderen dat het auteursrecht nog wel de hoofdrol speelt in de 
boekensector. In de muzieksector wordt al op grote schaal gewerkt met allerlei technische 
toepassingen om illegaal kopiëren tegen te gaan. In de softwaresector gaan de 
ontwikkelingen nog verder en wordt het auteursrecht steeds meer het laatste redmiddel: 

                                                                                                                                       

Zie ook European Commission, Press release IP/02/1436, ‘Commission clears one-stop agreements for 
the licensing of TV and radio music via the Internet’ (08.10.2002), 
www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/1436|0|RAPID&lg=EN.  
48 Vgl. IFPI ‘Simulcasting’, punt 61: ‘The licensing of copyrights and related rights in the online 
environment is significantly different from the traditional offline licensing, in that no physical monitoring 
of licensed premises is required. The monitoring task must necessarily be carried out directly on the 
Internet. The crucial requirements in order to be able to monitor the use of copyrights and related rights 
are therefore a computer and an Internet connection. This means that monitoring can take place from a 
distance. In this context, the traditional economic justification for collecting societies not to compete in 
cross-border provision of services does not seem to apply.’ 

Dialogic innovatie & interactie en Stichting Economisch Onderzoek 33

http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/1436|0|RAPID&lg=EN


men vertrouwt in eerste instantie op technische toepassingen en contractuele overeen-
komsten met gebruikers en licenties.  

Het artikel van Brennan over de hoogte van de billijke vergoeding (fair use) is geschreven 
tegen de achtergrond van de heruitzending van televisieprogramma’s. Brennan onderscheidt 
twee systemen: uitzendmodellen gebaseerd op advertentie-inkomsten en uitzendmodellen 
gebaseerd op een bijdrage van de gebruiker. De conclusie is dat de gegenereerde inkomsten 
het best exact verdeeld kunnen worden tussen het televisiestation dat de heruitzending 
verzorgt en de rechthebbende (verondersteld dat de kosten voor de heruitzending nihil zijn). 

Ten slotte behandelen Samuelson & Scotchmer hun vraag over de (il)legaliteit van reverse 
engineering voor een aantal sectoren. 

3.5 Implicaties voor overheidsbeleid 

Dit rapport is geschreven vanuit een economisch perspectief. Vanuit dat perspectief ontleent 
het auteursrecht zijn bestaansrecht aan het creëren van een goede balans tussen voldoende 
schepping van werken enerzijds en voldoende benutting van die werken anderzijds. Wij 
achten het dan ook van groot belang dat deze afweging (mede49) plaatsheeft op 
economische gronden. Hakfoort & Willemsen (2000) merken in deze context op dat de 
afweging tussen onderproductie en onderbenutting tot dusverre weinig door economische 
argumenten lijkt te worden gestuurd, maar meer door filosofische en juridische argumenten 
en door rent-seeking gedrag van belanghebbenden in de sector. De overheid dient dus 
expliciet deze economische gronden mee te nemen in haar beleid ten aanzien van 
auteursrechten. 

Wat zijn dan die economische gronden? In het kort komt het neer op het volgende (zie 
verder hoofdstuk 2): de drie vormen van marktfalen die voorkomen bij informatiegoederen 
— externe effecten, publieke goederen en informatieasymmetrie — zijn vormen van 
marktfalen en kunnen een aanleiding zijn voor overheidsingrijpen. Het auteursrecht is een 
mogelijke vorm van overheidsingrijpen.  

In de afgelopen jaren is het auteursrecht aanzienlijk versterkt. De WIPO-verdragen, de 
Amerikaanse Digital Millenium Copyright Act en de Europese Richtlijn Auteursrecht 
verstevigen de positie van rechthebbenden, onder meer door de juridische bescherming van 
technische voorzieningen die ongeautoriseerd gebruik verhinderen. 

Maar deze aanzienlijke versterking heeft plaatsgevonden zonder dat er, zoals eerder gesteld, 
vanuit het economische gedachtegoed een solide grond bestond om aan te nemen dat de 
welvaart daarmee gediend zou zijn. Hoewel de materie complex is, zijn er in ieder geval 
onvoldoende bevindingen (theoretisch of empirisch) die aangeven dat er een betere balans 
bereikt zou worden tussen de mate van productie en de mate van benutting. Integendeel, er 
zijn meer signalen dat een sterker auteursrecht (1) de mate van productie niet zal doen 
toenemen (en zelfs kan laten dalen) terwijl (2) de benutting zal afnemen. Dit leidt tot 
welvaartsverliezen, waaronder schadelijke gevolgen voor innovatie en via de verhoging van 
marktmacht van partijen tot minder goed werkende markten.  

De bestudeerde literatuur brengt ons tot enkele algemene beleidsimplicaties. In de 
beschrijvingen per artikel zijn tevens meer specifieke aanbevelingen gegeven. Op basis van 
de resultaten van deze literatuurstudie en van de empirische studie zullen in een 
overkoepelende analyse — opgenomen in de rapportage van het empirische onderzoek — op 

                                               

49 Daarnaast spelen ook andere overwegingen, waaronder morele en juridische, een rol. 
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meer gedetailleerd niveau mogelijke beleidsimplicaties worden samengebracht. De algemene 
beleidsimplicaties luiden als volgt: 

- De overheid moet de vinger aan de pols houden bij de implementatie van de Europese 
richtlijn en controleren of dit leidt tot een grotere productie en/of een grotere benutting. 
Dit zou in alle (of op zijn minst in de belangrijkste) sectoren moeten gebeuren waar 
auteursrecht een rol speelt.  

- Als de gewenste positieve effecten niet optreden, zou de overheid gebruik moeten maken 
van de mogelijkheden deze balans te beïnvloeden door middel van (a) de vrijheden die ze 
heeft bij de implementatie van de richtlijn, (b) de mogelijkheden die de richtlijn biedt om 
in te grijpen in de markt (bijvoorbeeld door het veilig stellen van gebruik dat onder de 
beperkingen van het auteursrecht valt), (c) het beïnvloeden van de vormgeving van de 
betreffende Europese richtlijn en internationale bepalingen, onder andere bij de evaluatie 
en via internationale conferenties en andere bijeenkomsten, en (d) het verkennen van de 
mogelijkheden van alternatieve mechanismen (in bepaalde sectoren).  

- Bepaalde alternatieven voor het auteursrecht worden door economen steeds serieuzer 
genomen als mechanismen die de achterliggende doelen van het auteursrecht op betere 
wijze kunnen bereiken. Het gaat hier onder meer om subsidiesystemen, heffingenstelsels 
en nieuwe toe-eigeningsmethoden. Hoewel deze alternatieven een gunstigere 
kosten/batenverhouding beloven, is over hun werking nog onvoldoende bekend. De 
overheid zou er echter wel goed aan doen deze alternatieven te bestuderen en de 
ontwikkelingen hierin op de voet te volgen. Er bestaat dus een taak voor de overheid om 
te inventariseren: (a) welke vergoedingssystemen als gewenst worden ervaren, (b) wat 
de wettelijke basis voor dergelijke alternatieven zou moeten zijn, (c) wat de effecten 
ervan zouden zijn, en (d) of ze beter zijn dan de huidige situatie. 

- Er zou aandacht moeten worden besteed aan de feitelijke situatie bij gebruik van 
auteursrechtelijk beschermde werken in het kader van de beperkingen van het 
auteursrecht. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het afschaffen van deze 
beperkingen kan leiden tot welvaartsverliezen (denk aan de muziekliefhebber die geen 
thuiskopie van zijn cd meer kan maken omdat er een kopieerbeveiliging op de cd is 
gezet). Er moet dan ook voorkomen worden dat de introductie van technische 
voorzieningen en contractuele overeenkomsten leiden tot het afschaffen van de 
beperkingen. 

- Het is belangrijk op continue basis bij te houden wat de voortschrijdende economische 
inzichten zijn over de werking van het auteursrecht. Met name empirische data over 
productie, benutting en de mogelijke schade die rechthebbenden ondervinden bij 
ongeautoriseerd gebruik, zijn van groot belang in de beleidsdiscussie. Ten slotte zou er 
ook oog moeten zijn voor de werking van de organisaties voor collectief beheer en 
exploitatie van auteursrechten.  

- Auteursrecht kan stimulerend zijn voor basisinnovaties in netwerksectoren en 
tegelijkertijd belemmerend zijn voor marktwerking en innovatie als een technologie 
eenmaal een dominante positie heeft weten in te nemen. Een mogelijke beleidsimplicaties 
daarvan is het stimuleren van een actievere toepassing van het mededingingsrecht in die 
sectoren waar het auteursrecht een belangrijke rol speelt.  De mededingingsautoriteit 
(i.c., de NMa) zou dan in voorkomende gevallen kunnen beoordelen of er wel of geen 
sprake is van marktmacht, en in het geval van marktmacht zal het auteursrecht in dat 
geval minder sterk moeten zijn.  

- Een belangrijk onderwerp waarop de overheid zich bij de aanpassing van het auteursrecht 
dient te richten, vormt de relatie tussen netwerkeffecten en auteursrecht. Het wel of niet 
afschaffen van het auteursrecht in het geval van netwerkeffecten is, zoals in paragraaf 
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3.4 bij thema 5 duidelijk werd, geen ‘alles of niets vraag’, maar het gaat ons inziens om 
het anders inrichten van het huidige regime. In sectoren waar netwerkeffecten een rol 
spelen, kunnen deze effecten aanleiding geven tot het ontstaan of vergroten van 
marktmacht. Als daarnaast ook auteursrecht van toepassing is, kan de marktmacht nog 
verder worden vergroot. Dit is uit het oogpunt van mededinging geen wenselijke zaak. 
Hoe moet dit aangepakt worden? Het auteursrecht afschaffen? Nee, want dan kunnen de 
netwerkeffecten niet worden behaald, omdat er dan geen toe-eigening mogelijk is van de 
baten van het netwerk; er is niemand die betaald krijgt om het netwerk te starten, wat 
niet wenselijk is uit economisch oogpunt. Wat dan? Hier noemen we twee mogelijkheden. 
(a) Kijk kritisch naar de termijn waarop het auteursrecht geldig is (in sommige gevallen is 
een auteursrecht op een kortere termijn, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar in plaats van 70 jaar, 
een optie – denk hierbij aan bepaalde software). (b) Het geven van een ontheffing vanuit 
het mededingingstoezicht (concentratietoezicht: wel een joint venture toestaan voor korte 
tijd (5 jaar), met dien verstande dat daarna, als het netwerk is opgezet, ook concurrenten 
worden toegelaten). 
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Appendix 1: Bespreking van de bestudeerde 
literatuur 

Deze bijlage bevat een samenvatting van alle bestudeerde publicaties. Elke paragraaf bevat 
een beschrijving van een artikel. Bij de beschrijving wordt steeds het format gehanteerd dat 
in Box 3 is weergegeven. De manier waarop we tot de selectie van de 21 hier beschreven 
artikelen zijn gekomen, staat beschreven in paragraaf 1.1. De beschrijvingen in deze bijlage 
zijn gegeven op alfabetische volgorde van de (eerste) auteur.  

Bibliografische gegevens 

Doel publicatie 

Samenvatting 

Belangrijkste conclusies 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Box 3: Format bij de beschrijving van de cases 

Er moet worden opgemerkt dat veel bestudeerde literatuur zich richt op de Amerikaanse 
context. Dit komt omdat daar het auteursrecht daar het meest in de belangstelling van 
economen staat. Daarom moet voorzichtigheid worden betracht, vooral wat specifieke 
uitkomsten betreft, in hoeverre deze ook gelden voor de Europese en Nederlandse context. 
Dit neemt niet weg dat een groot aantal, meer algemene inzichten wel goed vertaald kunnen 
worden naar een wat andere context. Indien relevant zijn dergelijke overwegingen overigens 
bij de samenvatting van de literatuur aangegeven.  

I. Baseman, Warren-Boulton & Woroch, ‘The Economics of 
Intellectual Property Protection for Software: The 
Proper Role for Copyright’ (1995) 

Bibliografische gegevens 

Baseman, Kenneth C., Frederick R. Warren-Boulton & Glenn A. Woroch, ‘The Economics of 
Intellectual Property Protection for Software: The Proper Role for Copyright’, StandardView 
(June 1995), http://elsa.Berkeley.EDU/~woroch/softcopy.pdf.  

Doel publicatie 

Het artikel biedt een economische analyse van de grenzen aan de optimale omvang van 
auteursrechtelijke bescherming van software in het licht van de specifieke kenmerken 
daarvan, namelijk het belang van interoperabiliteit.  

Samenvatting 

De auteurs stellen dat een auteursrecht alleen zou moeten worden verleend als het 
resulterende welvaartsverlies dat als gevolg van overbescherming te verwachten is, erg klein 
is (‘expected-value calculation’).  

Indien auteursrecht kan bestaan op de specificaties van een interface of op elementen van 
een programma die de status van de facto standaard hebben verkregen, dan zou dat leiden 
tot overbescherming indien er sprake is van ‘netwerkexternaliteiten’. Dit laatste betekent dat 
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de waarde van een product toeneemt naarmate er meer anderen hetzelfde product 
consumeren. De eigenaar van een auteursrecht zou zich dan namelijk de waarde kunnen 
toe-eigenen die wordt veroorzaakt door het handelen van anderen dan de 
softwareproducent. Deze anderen worden dan niet voldoende beloond voor hun aandeel in 
het verheffen daarvan tot standaard. Immers, voor zover de waarde van de software 
voortkomt uit het feit dat het een de facto standaard is (i.t.t. de intrinsieke, ‘stand alone’ 
waarde) is dit een gevolg van individuele beslissingen van opeenvolgende ‘adopters’ van de 
standaard (d.w.z. daarvoor kiezen en/of er in te investeren). Bovendien leidt het 
resulterende monopolie tot prijzen die efficiënte verspreiding van de software belemmert. 

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor indien een auteursrecht op de specificaties van 
een interface kan worden gebruikt om controle uit te oefenen over het aanbod van 
complementaire producten. In zulke gevallen zou het auteursrecht geen goede oplossing 
zijn, omdat dat een inefficiënte extensie van marktmacht naar complementaire 
productmarkten en latere verbeteringen mogelijk zou maken; met andere woorden: het 
verhoogt de kosten en/of vermindert de mogelijkheden voor producenten van 
substitueerbare producten. (In gevallen dat de interface en/of elementen die als de facto 
standaard functioneren een daadwerkelijke innovatie behelzen, zou octrooirecht beschikbaar 
zijn, en eventueel zou ook het merkenrecht een uitkomst kunnen bieden.)  

Ten slotte zou reverse engineering van computerprogramma’s (zie Samuelson & Scotchmer 
(2002) voor een omschrijving hiervan), met als doel het bewerkstelligen van 
interoperabiliteit tussen programma’s, moeten worden toegestaan onder het auteursrecht. 
Ten eerste omdat ondernemingen daardoor op een efficiënte wijze in staat worden gesteld 
om compatibele programma’s te ontwikkelen; als een element van een programma tot 
feitelijke standaard is verworden is het immers de enige economisch haalbare optie om 
diezelfde standaard te gebruiken. Ten tweede kunnen markten geneigd zijn systemen die 
eigendom vormen, te bevoordelen boven ‘open’ systemen. De reden hiervoor staat los van 
efficiëntie, maar heeft te maken met het feit dat een systeem dat eigendom vormt 
makkelijker strategieën kan gebruiken als penetration pricing: het laag prijzen in een vroeg 
stadium om voldoende consumenten te lokken, die zorgen voor de kritische massa waardoor 
dat systeem ‘de’ standaard wordt. Ten slotte is legaliteit van reverse engineering nodig om 
uitvoering te geven aan een beleid waarbij auteursrecht op de facto standaarden niet 
mogelijk is, omdat ondernemingen anders geneigd zouden zijn informatie over interfaces 
geheim te houden. In deze zin biedt de mogelijkheid van reverse engineering een waarborg 
tegen ongewenst misbruik van auteursrecht.  

Belangrijkste conclusies 

1. Auteursrecht op software zou zich niet moeten uitstrekken over elementen die de status 
van de facto standaard hebben verkregen.  

2. De specificaties van een interface in software zouden niet auteursrechtelijk beschermd 
moeten (kunnen) zijn. 

3. Reverse engineering met als doel het bewerkstelligen van interoperabiliteit zou onder het 
auteursrecht moeten worden toegestaan.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Auteursrecht op software zou zich niet moeten uitstrekken over elementen die de status van 
de facto standaard hebben verkregen. Dit betekent dat de specificaties van een interface in 
software niet auteursrechtelijk beschermd zouden moeten (kunnen) zijn; reverse 
engineering met als doel het bewerkstelligen van interoperabiliteit zou moeten worden 
toegestaan.  
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II. Besen, Kirby & Salop, ‘An economic analysis of 
copyright collectives’ (1992) 

Bibliografische gegevens 

Stanley M. Besen, Sheila N. Kirby & Steven S. Salop, 1992, ‘An economic analysis of 
copyright collectives’. Virginia Law Review, Vol. 78, pp. 383–411. 

Doel publicatie 

Het artikel heeft twee doelstellingen: 

1. Het opzetten van een economisch model van auteursrechtcollectieven, aan de hand 
waarvan de volgende vragen aan de kaak worden gesteld: (a) Waarom worden 
auteursrechtcollectieven gevormd? (b) Hoe werken deze collectieven? (c) Hoe zouden ze 
kunnen concurreren? 

2. Het analyseren van de juridische behandeling van auteursrechtcollectieven. Hierbij komen 
die juridische regels aan de orde die (a) vereisen dat het collectief open staat voor alle 
leden (b) vereisen dat de opbrengsten van de collectieven op een non-discriminatoire 
wijze worden verdeeld onder de leden, en (c) de hoogte van de vergoedingen regelen die 
de collectieven mogen rekenen. 

De publicatie is geschreven vanuit een economische invalshoek. Het ontwikkelde model dient 
als kapstok aan de hand waarvan verschillende cases worden doordacht met economisch-
theoretische argumenten. Het artikel omvat dus geen economisch-mathematische 
modelbenadering. 

Samenvatting 

Auteursrechtcollectieven (‘copyright collectives’)50 ontlenen hun bestaansrecht aan het feit 
dat individueel gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk een relatief lage waarde 
vertegenwoordigt voor de gebruikers51 en dat het voor de houders van de auteursrechten 
veelal economisch gezien niet mogelijk is om te controleren waar en wanneer hun werk 
wordt gebruikt en om er de verschuldigde rechten voor te innen. Binnen een 
auteursrechtcollectief wordt het beheer van de rechten gecentraliseerd wat tot lagere 
controle en inzamelingskosten en tot hogere aantallen transacties (i.c. gebruik van 
auteursrechtelijke werken) leidt.52 Een potentieel nadeel van dergelijke collectieven is de 
toegenomen mogelijkheden om door gezamenlijk prijszettingsgedrag van de rechthoudenden 
marktmacht op te bouwen en uit te oefenen. 

Het artikel begint met een korte beschrijving van de Amerikaanse situatie. Omdat er op het 
gebied van de uitvoeringsrechten en muziek het meeste geld omgaat, focust dit artikel op 
deze vorm van auteursrechtcollectieven. In de VS bestaan drie verschillende 
auteursrechtcollectieven op het gebied van muziek naast elkaar: 

                                               

50 De correcte Nederlandse term is lang en luidt als volgt: ‘organisaties voor collectief beheer en 
exploitatie van auteursrechten’.  
51 Denk bijvoorbeeld aan de 'grootgebruikers' zoals omroepen of discotheken voor wie het te omslachtig 
kan zijn om met alle makers van de muziek die ze laten horen, individueel een contract te sluiten. Via 
een auteursrechtcollectief kunnen ze dat in één keer regelen. 
52 Dit collectieve beheer verhoogt de productieve efficiëntie indien de beheerkosten lager zijn dan de 
beheerkosten van elke mogelijke subset van dezelfde groep van auteursrechtshebbenden. Economisch 
gezegd: de kostenfunctie is subadditief.  
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1. American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Dit is de oudste en 
grootste organisatie. Het is een non-profit organisatie met 29.000 muziekschrijvers en 
12.000 muziekuitgevers.  

2. Broadcast Music Inc. (BMI). Dit is een commercieel bedrijf in eigendom van gebruikers, 
namelijk de ‘broadcasters’. BMI werd in 1940 opgericht door ontevreden broadcasters die 
te hoge tarieven moesten betalen aan ASCAP. Op dit moment heeft BMI circa 53.000 
muziekschrijvers en 32.000 muziekuitgevers als aangeslotenen. 

3. SESAC. Dit is een relatief klein familiebedrijf dat een gewoon winststreven kent. SESAC 
heeft 1.800 muziekschrijvers en 1.130 muziekuitgevers. Het bedrijf is in handen van 
personen die zelf geen auteursrechten in handen hebben en die zelf niet als gebruiker 
optreden. Het zijn dus externe shareholders. 

Het model en de veronderstellingen 

Het model van auteursrechtcollectieven is gericht op het gebruik van zogenaamde ‘blanket 
licences’, dat wil zeggen dat de gebruiker het recht op het gebruik van het gehele repertoire 
van het collectief koopt. Hij of zij kan kiezen uit het repertoire en de heffing is onafhankelijk 
van het aantal gebruikte werken (liedjes) en van het aantal keren dat een werk wordt 
gebruikt. Deze vorm komt veel voor bij cafés of supermarkten die een vast bedrag voor 
ongelimiteerd gebruik van het repertoire betalen. De tegenhanger van blanket licences zijn 
de ‘per program licences’, waarbij de gebruiker per werk betaalt. Het artikel gaat ook niet in 
op aparte (‘split’) licences, waarbij de rechten bij verschillende partijen in de keten moeten 
worden gehaald (bijvoorbeeld in het geval van filmmuziek; bioscopen hoeven vaak geen 
rechten meer te betalen voor de titelsong van een film).  

Het model is gebaseerd op de volgende veronderstellingen: 

• De rechten kunnen niet direct bij de houders worden gehaald, maar alleen via het 
auteursrechtcollectief.53 De beheerkosten zijn daarvoor te hoog.  

• Er zijn heel veel muziekschrijvers die elk één lied/titel uitbrengen54 en die elk het 
wettelijk recht hebben om het gebruik van hun werk te beschermen via het auteursrecht. 
In totaal zijn er N titels. 

• De beheerkosten F van het collectief zijn onafhankelijk van de omvang van het collectief 
en van het type licences dat wordt uitgebracht. 

• Gebruikers (bijv. cafés en supermarkten) waarderen de muziek omdat het spelen van de 
muziek in hun zaak de omzet verhoogt. De waardering van het aantal beschikbare titels = 
V(N). 

• De liedjes zijn onderling verwisselbaar; alleen het aantal liedjes is van belang en niet de 
titels van de liedjes.  

• Er is sprake van afnemende meeropbrengsten bij de gebruikers: de waarde van een 
nieuwe titel daalt naarmate er meer titels beschikbaar zijn om in de zaak van de 
gebruiker te worden gespeeld. V(N) is een stijgende doch afvlakkende curve. V(N) meet 
het verschil tussen de winsten van de gebruikers (de caféhouder) met en zonder (N = 0) 
muziek in de zaak. Op de horizontale as staat het aantal titels, op de verticale as 
geldbedragen (V en de kosten). 

• De marginale kosten van het schrijven/componeren van een nieuwe titel zijn voor alle 
liedjes gelijk, namelijk c. De totale kosten bij N titels bedragen: F + cN. De kostencurve is 
een rechte lijn en begint bij F op de verticale as.  

                                               

53 Dit betekent dat er zonder het collectief geen sprake kan zijn van legaal gebruik van liedjes, maar het 
betekent niet dat er geen liedjes geschreven zullen worden. Er zijn immers ook andere mogelijkheden 
om rechten te claimen (mechanische reproductierechten) en er zijn andere dan geldelijke motieven om 
liedjes te schrijven. 
54 Deze veronderstelling is ter vereenvoudiging gemaakt en is niet essentieel.  
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• De collectieven geven alleen blanket licences uit (alle liedjes uit het repertoire kunnen een 
ongelimiteerd aantal keren worden gespeeld in de overeengekomen periode). Er wordt 
verondersteld dat overtredende gebruikers met zekerheid worden gepakt en dat ze zoveel 
boete moeten betalen dat het loont om een blanket license te nemen. 

• Het collectief is niet gereguleerd. 

Kortom, het model bestaat uit de opbrengstencurve V(N) en de kostencurve F + cN. 
Aanvankelijk ligt V(N) boven de kostencurve (en is er sprake van winst, een surplus: V(N) – 
F – cN), maar na een bepaald punt zal — vanwege het afvlakkende verloop van V(N) — de 
kostencurve (een rechte lijn) boven de opbrengstencurve komen te liggen. Het snijpunt ligt 
bij N*. Dit is de efficiënte uitkomst, namelijk die uitkomst waarbij het totale surplus 
maximaal is. Na N* verdwijnt het totale surplus langzaam en slaat het om in een verlies. In 
het artikel wordt vervolgens een aantal cases langsgelopen met het model als kapstok.  

Case 1: Een gesloten collectief met een monopoliepositie 

Stel dat het collectief alleen bepaalde leden toelaat (een gesloten monopolie) en stel dat de 
omvang van het collectief gelijk is aan N[m]. Het collectief zal dan het tarief V(N[m]) voor de 
blanket license vragen. Er zal een surplus beschikbaar zijn dat verdeeld kan worden onder de 
leden. De veronderstelling is dat elk lid evenveel surplus krijgt. Het doel zal dan zijn om het 
surplus per lid te maximaliseren door het aantal leden van het collectief te beperken: het 
gaat om de afweging ten aanzien van de N. Enerzijds zal met stijgende N de winst per lid 
afnemen (omdat er sprake is van afnemende meeropbrengsten), anderzijds zullen de kosten 
per lid afnemen als N stijgt (omdat de vaste kosten F over meer leden worden verdeeld). Het 
optimale punt ligt daar waar het marginale surplus (V’(N)) gelijk is aan het surplus per lid 
((V(N) – F)/N). Dit punt ligt daar waar de opbrengstencurve parallel loopt aan de 
kostencurve en dat is voor het efficiënte punt N* (N[m] < N*). Er wordt dus te weinig 
geproduceerd in het geval van een gesloten monopolie. 

Case 2: Een gesloten collectief met een monopoliepositie met een discriminatoire verdeling 

Stel dat er twee soorten leden zijn: leden (N Є [o, m]) die wel recht hebben op een deel van 
de winst en leden (N Є [m, N*]) die slechts recht hebben op hun marginale kosten c. Er is 
dus sprake van discriminatie bij de verdeling onder leden.55 Het collectief kan nu doorgroeien 
tot N* waardoor het totale surplus toeneemt zonder dat dit totale surplus over meer leden 
hoeft te worden verdeeld. De veronderstelling is hier wel dat eventuele ontevreden, niet in 
de winst delende leden niet tevreden hoeven te worden gesteld door de winstdelende leden. 
De ontevreden leden kunnen immers eenvoudig vervangen worden door andere 
muziekschrijvers. 

Case 3: Een open collectief met een monopoliepositie zonder een discriminatoire verdeling 

Een situatie als in case 2 vraagt volgens de auteurs om overheidsregulering die er voor zorgt 
dat er geen discriminatoire verdeling van rechten onder de leden optreedt en dat alle 
muziekschrijvers in principe lid kunnen worden (open collectief). In dat geval zal het aantal 
leden doorgroeien totdat er geen surplus meer is om te verdelen (het surplus is dan 
verdwenen). Dit punt ligt uiteraard voorbij N* bij punt N[0] (N* < N[0]). Ondanks het feit 
dat er nu dus heel veel (zelfs te veel) titels worden geproduceerd, zijn de gebruikers nog niet 
beschermd tegen het gebruik van marktmacht van de monopolist (het collectief). De 
gebruikers betalen immers nog altijd de totale waarde van de muziek V(N[0]).  

 

                                               

55 Een discriminatoire verdeling is een verdeling waarbij de betalingen niet de verschillen in V(N) 
weerspiegelen. In de praktijk bedoelt men met een discriminatoire verdeling vaak op een verdeling die 
verschilt doordat de één meer of populairdere titels produceert dan de ander.  
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Case 4: De inzet van de countervailing power van de gebruikers 

Tot nu toe werd in het artikel verondersteld dat de gebruikers hun countervailing power niet 
inzetten en dat ze het door de collectieven gevraagde bedrag accepteerden (of niet); er was 
geen tussenweg. Er zijn nu meerdere cases te onderscheiden: 

1. Een open collectief met een monopoliepositie zonder een discriminatoire verdeling: Als 
efficiënt, bilateraal onderhandeld wordt, verplaatst de uitkomst door de inzet van 
countervailing power door de gebruikers van N[0] naar N*. De gebruikers krijgen het 
surplus, en niet de leden van het collectief (dit vanwege het open karakter van het 
collectief en door de constante marginale kosten per titel). 

2. Een open collectief met een monopoliepositie met een discriminatoire verdeling: De 
uitkomst ligt wederom bij punt N*. De winstdelende leden van het collectief en de 
gebruikers krijgen ook een deel van het surplus.  

3. Een gesloten collectief met een monopoliepositie zonder een discriminatoire verdeling: 
de uitkomst verplaatst door de inzet van de countervailing power van N[m] naar N*. De 
gebruikers krijgen ook een deel van het surplus. 

De monopoliepositie van het zittende collectief kan doorbroken worden doordat de 
gebruikers zelf een collectief opzetten (denk aan BMI in de VS). De vaste beheerkosten (per 
lid) van het toetredende collectief zullen aanvankelijk hoger zijn dan van het zittende 
collectief. Omdat het zittende collectief (gesloten of open, wel of niet discriminatoir) de 
prijzen kan laten zakken onder het winstgevende niveau van de toetreder (‘limit pricing’), 
kan de toetreder geweerd worden. Gevolg is wel dat een deel van het surplus van de leden 
van het collectief naar de gebruikers gaat.  

Belangrijkste conclusies 

Het model van auteursrechtcollectieven geeft aan: 
1. dat er twee belangrijke redenen zijn voor het oprichten van auteursrechtcollectieven:  

(i) de kostenbesparingen door het voeren van een gemeenschappelijk beheer; 
(ii) de creatie van marktmacht door coöperatieve prijszetting van de leden. 

2. dat een gesloten collectief minder dan de efficiënte hoeveelheid titels genereert. 
3. dat een gesloten collectief met een discriminatoire verdeling wel de efficiënte 

hoeveelheid titels genereert. 
4. dat een open collectief zonder een discriminatoire verdeling meer dan de efficiënte 

hoeveelheid titels genereert. 
5. dat in alle drie bovengenoemde cases de uitkomst naar de efficiënte hoeveelheid zal 

verplaatsen zodra de gebruikers op efficiënte wijze onderhandelen met het collectief. 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Ondanks het feit dat in het artikel geen expliciete beleidsaanbevelingen worden gedaan, zijn 
er enkele aanbevelingen te destilleren. 

Concurrentie tussen collectieven kan worden aangemoedigd 

Het uitoefenen van marktmacht door het collectief met een monopoliepositie kan aan banden 
worden gelegd doordat er concurrentie ontstaat door toetreding van andere 
auteursrechtcollectieven. Zo lang er geen toetredingsbarrières zijn voor deze collectieven, zal 
toetreding leiden tot een daling van de tarieven (het surplus verdwijnt: het tarief daalt tot 
het niveau van de marginale kosten c en de beheerkosten per lid) en zal het efficiënte aantal 
titels N* worden geproduceerd. Er is dan geen overheidsregulering nodig. Deze situatie lijkt 
in de VS (met drie collectieven op muziekgebied) te bestaan. Maar vrijwel altijd is er wel 
sprake van toetredingsbarrières (hoge startkosten door het aanvankelijk lage ledental, 
schaaleffecten en verzonken investeringen). De overheid zou door het toestaan van gedeelde 
beheerkosten (controle en administratie worden gedeeld door de verschillende collectieven) 
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de toetreding kunnen vergemakkelijken. Hierdoor komt de situatie waarin de efficiënte 
uitkomst N* wordt gegenereerd dichterbij. 

In praktijk lijkt er alleen in de VS sprake te zijn van meerdere collectieven naast elkaar. De 
redenen voor het feit dat in werkelijkheid eigenlijk vooral monopolies voorkomen, zijn 
drieledig:  

(1) de overheid staat veelal maar één collectief toe, 
(2) indien de overheid vereist dat er open toegang is tot het collectief en dat de verdeling 

niet discriminatoir plaatsvindt, kan er een ‘neiging’ tot een monopolie ontstaan omdat er 
dan minder reden is om een concurrerend collectief op te zetten (de rechthebbenden zijn 
allen tevreden),  

(3) indien er op efficiënte wijze wordt onderhandeld tussen het collectief (het monopolie) en 
de verschillende gebruikersgroepen, kan de prikkel voor toetreding van een concurrerend 
collectief worden weggenomen (de gebruikers zijn ook tevreden).  

De implicatie hiervan voor de Nederlandse situatie is dat zolang iedereen (gebruikers en 
rechthebbenden) tevreden is, er geen prikkel is om een extra collectief in het leven te 
roepen. Gezien het feit dat de laatste tijd sprake is van enige onvrede met de werkwijze van 
Buma/Stemra neemt de prikkel iets toe, maar is het de vraag of een toetreder voldoende 
onderhandelingsmacht zal hebben om serieus toe te treden. De Nederlandse regels lijken dat 
overigens ook niet toe te staan. 

Verdere beteugeling van marktmacht door de overheid 

Hoe kan de marktmacht van het auteursrechtcollectief dan wel worden beteugeld? Naast de 
hierboven genoemde mogelijkheid van de reductie van toetredingsbarrières kan een 
overheid: 

(a) de heffingen reguleren. Dat gebeurt in de VS als volgt: ASCAP moet redelijke heffingen 
vragen. Uit de jurisprudentie op dit gebied blijkt dat de rechtbank vindt dat ASCAP 
marktmacht heeft als het gaat om deze heffingen. ASCAP moest in sommige zaken die 
het artikel bespreekt, de heffingen te verlagen, wat overigens volgens de auteurs niet 
voldoende was. 

(b) eisen dat de blanket licenses worden omgezet in een systeem van ‘competitive licensing’. 
Hierbij onderhandelt elke gebruiker individueel over dat deel van het repertoire dat hij of 
zij wil gebruiken. Voor dat deel van het repertoire geldt vervolgens net als bij de blanket 
fee dat er ongelimiteerd gebruik van kan worden gemaakt in een bepaalde periode. Dit 
systeem van competitive licensing heeft twee potentiële voordelen ten opzichte van 
blanket licensing bij een gesloten collectief: 
(1) omdat liedjesschrijvers concurreren met elkaar (‘wordt liedje A wel of niet opgenomen 

in het contract met gebruiker X?’) komt een deel van het surplus bij de gebruikers 
terecht, en niet zoals bij een gesloten collectief met blanket licensing alleen bij de 
leden van het collectief; 

(2) bij blanket licensing ligt de uitkomst onder het efficiënte aantal titels, bij competitive 
licensing hoeft dat niet het geval te zijn: hoe lager de vaste beheerkosten, hoe dichter 
de uitkomst bij N* zal liggen (als F = 0 dan valt de uitkomst samen met N*).56 

Deze twee voordelen moeten worden afgewogen tegen de hogere beheerkosten van het 
competitive licensing systeem. Omdat de reproductie van muziek steeds goedkoper en 
makkelijker wordt, zullen de beheerkosten in de toekomst toenemen en daarmee 
waarschijnlijk ook de mogelijkheden van competitive licensing. 

                                               

56 Bij zeer hoge vaste beheerkosten F geldt echter dat het gesloten collectief dat blanket licenses 
aanbiedt een hogere productie genereert, omdat er dan meer leden nodig zijn om de hoge vaste kosten 
te delen.  
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III. Brennan, ‘Fair price and public goods: A theory of value 
applied to retransmission’ (2002) 

Bibliografische gegevens 

Brennan, D. (2002), ''Fair price and public goods: A theory of value applied to 
retransmission'. International Review of Law and Economics, Vol. 22, pp. 347–375. 

Doel publicatie  

Televisiestations zenden steeds vaker materiaal uit dat al eerder (lokaal of daarbuiten) is 
uitgezonden. Voor heruitzending heeft WIPO regels opgesteld, waarin is vastgelegd dat een 
'billijke vergoeding' aan de rechthebbende moet worden uitgekeerd. De centrale vraag bij de 
toepassing van deze regels is hoe groot zo'n billijke vergoeding moet zijn. 

Om deze bandbreedte bij een billijke vergoeding te bepalen gaat dit artikel terug naar de 
kerneigenschappen van een publiek goed zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal en de 
verschillende visies daarop. De vragen die hierbij centraal staan zijn: de mate van 
uitsluitbaarheid, de vraag welke partij dergelijke diensten het best zou kunnen leveren 
(overheid of bedrijven) en de diverse business modellen. Daarnaast wordt gekeken of op 
basis van eerder onderzoek de betalingsbereidheid van gebruikers in deze context 
betrouwbaar kan worden gemeten en hoe de inkomsten het beste verdeeld kunnen worden 
over de betrokken leverende partijen. Uitgangspunten daarbij zijn dat middelen zo efficiënt 
mogelijk gealloceerd worden en goederen zo hoog mogelijk worden gewaardeerd, twee 
uitgangspunten die passen bij een lange termijn en bij dynamische overwegingen bij 
economisch beleid.  

Het artikel betreft een rechtseconomische en economische analyse van hertransmissie en de 
vaststelling van een billijke vergoeding voor de rechthebbende daarbij. Met name de 
denkbeelden van Samuelson, de reacties daarop van Coase (en de Chicago school) en 
recente inzichten van Shapiro & Varian over informatiegoederen staan centraal in dit artikel. 
Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van empirisch onderzoek van onder meer Bohm 
over keuzegedrag bij consumenten. 

Samenvatting 

In de eerste bespreking van publieke goederen door Samuelson in 1954 werden televisie-
uitzendingen en vuurtorens als voorbeelden genoemd. Begrippen zoals niet-rivaliteit en 
onuitputbaarheid geven daarbij aan dat als een product eenmaal is voortgebracht, de 
marginale kosten voor het bedienen van een extra gebruiker nihil zijn. Deze situatie is 
Pareto-optimaal: het is onmogelijk om iemand beter af te laten zijn zonder minimaal één 
ander slechter af te laten zijn. In de loop van de tijd ontstond echter een discussie over een 
tweede eigenschap die in eerste instantie werd gekoppeld aan publieke goederen: de niet-
uitsluitbaarheid (denk aan de beschikbaarheid van schone lucht). Momenteel gaat men uit 
van twee categorieën publieke goederen, namelijk de niet-uitsluitbare en de goederen die 
wel uitsluitbaar zijn. De beschikbaarheid van het eerste type goederen wordt vooral als een 
overheidstaak gezien, terwijl de tweede categorie in beginsel ook door het private 
bedrijfsleven wordt geleverd. 

Een belangrijke pleitbezorger voor de studie naar wel-uitsluitbare publieke goederen is 
Ronald Coase, die met zijn ideeën mede basis voor de Chicago school heeft gelegd. Aan de 
hand van historische studie heeft hij inzichtelijk gemaakt dat het door Samuelson 
aangehaalde voorbeeld van de vuurtoren, in tegenstelling tot de algemene veronderstelling, 
onterecht als niet-uitsluitbaar wordt aangenomen. De (private!) exploitant van de besproken 
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Engelse vuurtorendienst bleek namelijk verplichte vergoedingen te innen bij de afrekening 
van complementaire havendiensten.  

Het innen van vergoeding bij een — zo direct gerelateerd mogelijke — andere dienst staat 
centraal in de rest van het artikel.  

Volgens de Coaseaanse analyse kunnen wel-uitsluitbare publieke goederen het beste aan de 
markt worden overgelaten, mits de mogelijkheid wordt geboden om de daarbij van belang 
zijnde rechten te vervreemden (= over te dragen). Op deze wijze worden de rechten initieel 
bij de partijen gelegd die creaties scheppen en vervolgens worden deze overgedragen aan de 
partij die deze werken het hoogste waardeert. Deze vorm van dynamische efficiency (waarbij 
er ook een prikkel aanwezig is voor creatie) is op lange termijn vruchtbaarder dan de 
statische efficiency zoals die door Samuelson wordt voorgestaan.  

De mate van uitsluitbaarheid bij auteursrechtelijk materiaal is een belangrijke aanname bij 
de in dit artikel uitgevoerde economische analyse. Deze mate wordt meer bepaald door 
juridische rechten en plichten en door sociale normen dan door fysieke eigenschappen. 
Bijvoorbeeld, bij het eerder genoemde voorbeeld van de vuurtoren had het Engelse 
parlement aan een private partij het recht verleend om vuurtorens te exploiteren en 
vergoedingen daarvoor te heffen bij individuen. De genoemde rechten en sociale normen 
werken vaak ex-post (zoals sancties op bepaald gedrag), terwijl fysieke eigenschappen 
meestal ex-ante werken (zoals een slot op een autodeur). Fysieke uitsluiting was vroeger 
vaak een consequentie van de staat van de techniek (de drager van het werk). Nieuwe 
ontwikkelingen (zoals die voor elektronische verspreiding en reproductie) leiden echter 
steeds vaker tot een vermindering van de uitsluitbaarheid: uitzendingen, magnetische 
opname, fotokopiëren, digitalisering, pc's en internet.  

Belangrijkste conclusies 

Bij een publiek goed zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal is het van groot belang om 
een onderscheid te maken tussen al dan niet aanwezige karakteristieken van dat goed, zoals 
(niet-)uitsluitbaarheid en non-rivaliteit. De mate waarin vergoedingen geïnd kunnen worden 
bij gebruikers, is steeds belangrijker geworden in vergelijking met de mate waarin toegang 
door niet-betalende gebruikers kan worden voorkomen. 

Voor heruitzending stelt de WIPO regels op waarin is vastgelegd dat er een ‘billijke 
vergoeding’ aan de rechthebbende moet worden uitgekeerd. De centrale vraag is hoe groot 
zo’n billijke vergoeding zou moeten zijn. In relatie tot de business modellen bij 
hertransmissie zijn er globaal gezien twee systemen: uitzendmodellen gebaseerd op 
advertentie-inkomsten en uitzendmodellen gebaseerd op een bijdrage van de gebruiker. De 
tarieven kunnen gebaseerd worden op de uitkomsten van een ‘contingent valuation survey’; 
een enquête om de betalingsbereidheid voor (deels) ongeprijsde goederen bloot te leggen. 
Deze studie concludeert dat de gegenereerde inkomsten het beste exact verdeeld kunnen 
worden tussen het televisiestation dat de heruitzending verzorgt en de rechthebbende 
(verondersteld dat de kosten gemoeid met de heruitzending nihil zijn). 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Het is een redelijke aanname dat de eeuwige strijd tussen de safecrackers and locksmiths 
(kluizenkraker en slotenmaker) door geen van beide partijen gewonnen zal worden. Hoewel 
een adequate (doch niet perfecte) beveiliging de meeste gebruikers van ongeoorloofde 
(kopieer)activiteiten zal weerhouden, zijn business modellen waarbij uitsluiting centraal staat 
op zijn retour. Steeds belangrijker worden modellen waarbij vergoedingen geïnd kunnen 
worden van wel-gebruikers, op al dan niet directe wijze (iets wat ook Shapiro en Varian 
onderschrijven). Zowel heffingensystemen als indirecte betalingen komen daarbij in beeld. 
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(Merk op dat het laatste en geprefereerde scenario in de bestudeerde publicatie van Fisher, 
‘An alternative compensation system’, hier een voorbeeld van is.) 

Dergelijke systemen waarbij vergoedingen geïnd kunnen worden, hebben vaak een 
wettelijke basis of regeling nodig. Vanuit innovatieperspectief betekent dit dat er een rol voor 
de overheid is weggelegd om te inventariseren welke vorm deze vraag naar een wettelijke 
basis precies aanneemt en welke rol daarbij voor de overheid is weggelegd.  

Het probleem dat Brennan niet bespreekt is hoe dergelijke, alternatieve systemen kunnen 
worden ingericht zonder het risico veel te statisch te zijn. Met name de door hem gebruikte 
mechanismen voor waardebepaling functioneren misschien slechts in bepaalde situaties en 
lenen zich slechts voor continue waardebepaling (i.t.t. eenmalige waardebepaling vooraf).  

IV. Clair & Thatcher, ‘Changing copyright legislation: Two 
views’ (1997) 

Bibliografische gegevens 

Clair, G. St. & S.G. Thatcher (1997), 'Changing copyright legislation: two views.' Library 
Acquisitions: Practice & Theory. Vol. 21 (1), pp 7–18. 

Doel publicatie 

Doel van het artikel is om de veranderende (Amerikaanse) wetgeving rond het auteursrecht 
te bediscussiëren vanuit twee verschillende perspectieven. Hierbij wordt ingegaan op 
vraagstukken met betrekking tot fair use en het belang van commerciële partijen bij de 
publicatie van wetenschappelijke literatuur. In het artikel worden de vragen belicht vanuit 
het perspectief van de uitgeverijen en vanuit de wetenschappelijke bibliotheek. 

Samenvatting 

Aanleiding voor de discussie met betrekking tot fair use en het belang van uitgeverijen bij de 
publicatie van wetenschappelijke literatuur, is het rapport van de werkgroep ‘intellectueel 
property rights’ waarin een aantal voorstellen is gedaan voor wijziging van het auteursrecht.  

In het artikel bediscussiëren Clair (Interim Dean University Libraries) en Thatcher (Director 
Penn State University Press) de dilemma’s bij de verspreiding en disseminatie van 
wetenschappelijke inzichten enerzijds en de commerciële aspecten van publiceren 
anderzijds. Beide zijn van mening dat de productie van nieuwe kennis een primaire taak is 
van de universiteiten, dat deze kennis van belang is voor de maatschappij en dat de 
distributie van deze kennis beter kan worden gedaan door universiteiten en non-profit 
organisaties dan door de huidige massamarkt.  

Perspectief van universiteitsbibliotheken 

Vanuit het perspectief van de universiteitsbibliotheken wordt nadruk gelegd op het feit dat 
de veranderingen in de wetgeving rondom auteursrecht met name worden bepaald door de 
entertainment industrie. De publicatie van wetenschappelijke artikelen en tijdschriften 
kenmerken zich door andere marktmechanismen. De financiële compensatie is niet bepalend 
voor het publiceren, maar een bijdrage aan de reputatie in de wetenschappelijke wereld is 
belangrijker.  

Het huidige systeem kenmerkt zich door het feit dat wetenschappelijke auteurs weinig 
financieel profiteren van eigen werk, doordat de auteursrechten worden overgedragen aan 
de uitgeverij en auteurs soms zelfs moeten betalen voor de publicatie van het geschreven 
artikel. Dit systeem heeft een ongezonde markt gecreëerd dat zich kenmerkt door een hoge 
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inflatie. Universiteitsbibliotheken worden geconfronteerd met oplopende prijzen van 
commerciële uitgeverijen voor publicaties. 

Er wordt gepleit voor speciale regeling voor wetenschappelijke publicaties en een verbetering 
van de regelgeving rond fair use. Deze regelgeving is noodzakelijk voor disseminatie van 
kennis binnen universiteiten. Het schrijven van wetenschappelijke artikelen vraagt een 
zekere vrijheid om kennis van anderen te gebruiken en er kan niet voor ieder citaat 
afzonderlijk toestemming worden gevraagd. Bovendien zijn kopieën van artikelen voor eigen 
gebruik noodzakelijk voor het publiceren van wetenschappelijke artikelen. Bibliotheken zijn 
echter bereid te betalen voor de artikelen, wanneer deze zijn bedoeld voor de opleiding en 
wanneer het artikel buiten de universiteit is geschreven. 

Perspectief van wetenschappelijke uitgeverijen 

Vanuit het perspectief van de wetenschappelijke uitgeverijen wordt gewezen op het feit dat 
wetenschappelijke uitgeverijen alleen in staat zijn om te publiceren omdat ze een constante 
inkomensstroom kennen. Auteursrecht vormt een belangrijk onderdeel van dit systeem. Het 
toenemende internetgebruik en een afname van kosten voor kopiëren leiden ertoe dat er 
geen sprake meer is van fair use maar van parasitair publiceren, waardoor de 
inkomensstroom van de uitgeverijen afneemt. Kortom het illegaal kopiëren in combinatie 
met toenemende kosten voor de productie van wetenschappelijke tijdschriften heeft enorme 
impact op het eroderen van specifieke markten en dit roept de vraag op of de 
wetenschappelijke uitgeverijen kunnen overleven in deze markt. 

In plaats van het oprekken van fair use (waardoor de concurrentiepositie van de 
universiteituitgeverijen verder verslechtert) kunnen universiteiten beter trachten een meer 
duurzame relatie met universiteituitgeverijen aan te gaan. Ze zouden prikkels kunnen 
creëren voor universitaire medewerkers om te publiceren in tijdschriften van 
universiteituitgeverijen in plaats van in die van grote commerciële uitgevers. 

Alternatieve systemen 

Een voorstel tot verbetering van het huidige systeem is het financieren door de universiteiten 
van de basiskosten voor het publiceren van wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Deze 
financiering richt zich alleen op het voortraject van publicaties (opmaak en redigeren van 
tekst). De artikelen worden vervolgens verspreid via internet. De eindgebruiker betaalt 
vervolgens de eventuele extra kosten voor printen en inbinden van het materiaal.  

Belangrijkste conclusies 

Beide auteurs zijn bezorgd over de werking van het huidige systeem rondom 
wetenschappelijke publicaties in een context van toename van illegaal kopiëren, 
elektronische distributie en afnemende budgetten voor wetenschappelijke publicaties en ze 
zijn het erover eens dat veranderingen in het huidige systeem nodig zijn.  

Een gesubsidieerd systeem, waarbij de universiteiten in beginsel de kosten dragen om het 
werk — zonder additionele vergoedingen — digitaal beschikbaar stellen, wordt door beide 
betrokkenen een interessante optie gevonden. 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Het in dit artikel besproken fair use beginsel is bepaald in de Amerikaanse auteurswet, maar 
in Nederland kennen we vergelijkbare uitzonderingsbepalingen als het gaat om bepaalde 
soorten wetenschappelijk gebruik. Het artikel uit een duidelijke zorg over recente 
ontwikkelingen, maar komt niet direct met een (beleids)implicaties. 

Wel geeft het artikel aan dat er alternatieve modellen mogelijk zijn waarbij het auteursrecht 
(en het fair use beginsel) een heel andere rol speelt. Dergelijke signalen, zoals die ook in 
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publicaties over de muziekmarkt gehoord worden, vragen om de aandacht van 
beleidsmakers. Verdere studie zal nodig zijn om inzicht te krijgen in de werking van 
dergelijke systemen, hun voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime, de 
mogelijkheden tot migratie en — al met al — de wenselijkheid van de introductie van 
dergelijke systemen.  

Bij de interpretatie van dit artikel moet wel worden opgemerkt dat de vertegenwoordiging 
van het perspectief van de uitgevers een university press betreft. Deze non-profit 
instellingen kunnen in belangen toch substantieel verschillen van de commerciële uitgevers.  

V. Cohen, ‘Copyright and the Perfect Curve’ (2000) 

Bibliografische gegevens 

Cohen, Julie E. (2000). ‘Copyright and the Perfect Curve’. Georgetown Law and Economics 
Research Paper No. 240590; Vanderbilt Law Review, Vol. 53, p. 1799. 
http://www.law.georgetown.edu/faculty/jec/perfectcurve.pdf, 
http://papers.ssrn.com/paper.taf?ABSTRACT_ID=240590.  

Doel publicatie 

De bezwaren tegen een ‘sterker’ auteursrecht komen grotendeels voort uit het feit dat een 
grotere mate van uitsluitbaarheid ook tot een grotere mate van uitsluiting kan leiden. 
Sommige recente literatuur stelt echter dat dat niet het geval hoeft te zijn, indien 
auteursrechthebbenden hun werk exploiteren door middel van prijsdiscriminatie (zie ook de 
bespreking van Meurer voor een behandeling van dit concept), d.w.z. het vragen van 
verschillende prijzen aan verschillende (groepen) consumenten naar mate van de waarde die 
consumenten daaraan ontlenen.  

Dit artikel betoogt dat het allerminst duidelijk is dat daarmee de problemen worden opgelost, 
omdat ongebreidelde prijsdiscriminatie door auteursrechthebbenden juist heel schadelijk kan 
zijn voor (m.n. kwalitatieve aspecten van) het innovatieklimaat.  

Samenvatting 

Een verschuiving naar sterkere auteursrechtrechten, en daarmee een kader dat gebaseerd is 
op in hoge mate van detaillering uitgewerkte prijsdiscriminatie gehandhaafd door contracten, 
zou tevens leiden tot een fundamentele verandering van de soort innovatie en 
informatieproductie ('progress') die zal plaatsvinden.  

Contractuele prijsdiscriminatie is alleen mogelijk indien het stelsel van auteursrechtelijke 
regels als facultatief wordt beschouwd, d.w.z. dat men kan afspreken af te wijken van de 
regels die het auteursrechtelijke systeem al biedt (indien de wet bijvoorbeeld dwingend 
voorschrijft dat voor privé-gebruik een kopie mag worden gemaakt, kan er niet een lagere 
prijs worden afgesproken onder de voorwaarde dat er geen privé-kopieën zullen worden 
gemaakt). De wenselijkheid van prijsdiscriminatie veronderstelt dat het wenselijk is dat 
auteursrechthebbenden zich zoveel mogelijk waarde kunnen toe-eigenen. Daaruit volgt ook 
dat zowel het deadweight loss als het consumentensurplus tekortkomingen zouden vormen, 
gemiste kansen dus om het auteursrecht zijn doel beter te laten verwezenlijken.  

Tweedehandsmarkten en openbare bibliotheken zijn echter ook (al bestaande) vormen van 
prijsdiscriminatie, waardoor consumenten met een relatief lage waardering toegang krijgen 
tot de informatie. Tweedehandsmarkten en bibliotheken bestaan juist dankzij het feit dat er 
beperkingen bestaan op het auteursrecht, m.n. de ‘first sale’ doctrine (ofwel de 
‘uitputtingsleer’): deze houdt in dat auteursrechthebbenden wel de eerste verkoop van een 
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(materieel) exemplaar van een werk (zoals een boek, cd, etc.) kunnen controleren en aan 
voorwaarden verbinden, maar dat verdere handelingen niet aan zijn toestemming zijn 
onderworpen.  

Bovendien is het toestaan van prijsdiscriminatie door monopolisten niet de enige manier om 
de prijzen naar beneden te krijgen zodat ook consumenten met een relatief lage waardering 
toegang krijgen tot de informatie; concurrentie op basis van beperkte eigendomsrechten kan 
tot hetzelfde resultaat leiden. Het consumentensurplus dient ook niet zonder meer als 
inefficiënt te worden beschouwd, omdat de publiek-goedkenmerken van informatie sterke 
positieve externaliteiten kunnen veroorzaken, en omdat het consumenten kan prikkelen tot 
meer consumptie, wat weer in een grotere hoeveelheid geproduceerde werken zou kunnen 
resulteren.  

Bovendien leidt een hogere mate van contractuele prijsdiscriminatie tevens tot een 
belangrijke verandering in de kwaliteit van informatieproductie, omdat daardoor alle vormen 
van transformatief en voortbouwend gebruik door de initiële rechthebbende zouden kunnen 
worden gecontroleerd, terwijl dat nu voor sommige vormen daarvan niet zo is. 
Auteursrechthebbenden kunnen echter niet met zekerheid vooraf bepalen wat waardevolle 
verbeteringen en verbeteraars zijn, zodat ze (zelfs indien ze volledig rationeel zouden 
handelen) er niet in zullen kunnen slagen deze allemaal te identificeren. Bovendien wordt dit 
moeilijker door het bestaan van strategisch gedrag en transactiekosten. Het is minder 
waarschijnlijk dat zulke imperfecties door marktwerking kunnen worden gecorrigeerd, omdat 
de mogelijkheid prijsdiscriminatie te praktiseren een zekere mate van marktmacht 
veronderstelt: indien er immers concurrentie mogelijk is zouden de concurrenten hun prijzen 
ook voor de consumenten met een hoge waardering laten zaken om ze maar niet kwijt te 
raken aan de concurrentie. Daarnaast leidt centralisatie van controlemogelijkheden tot 
onderproductie van die typen van informatie die significante publieke voordelen met zich 
meebrengen.  

Belangrijkste conclusies 

De ontwikkeling van een economische modellering van het auteursrecht waarbij de centrale 
rol van onvoorspelbaarheid in het creatieve proces wordt onderkend, is sterk aan te bevelen. 
Daarom is terughoudendheid geboden bij (verdere) versterking van het auteursrecht. Men 
zou moeten streven naar (het handhaven van) ‘open ruimtes onder de vraagcurve’, met 
andere woorden: het is niet wenselijk indien de producent zich van iedere consument het 
grootste deel van zijn waardering kan toe-eigenen. Aspecten van bestaande regels zoals de 
uitputtingsleer en beperkingen van het auteursrecht dienen dus gehandhaafd te worden. 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

De hierboven gegeven conclusies zijn in feite al de beleidsconsequenties.  

VI. DePoorter & Parisi, 'Fair use and copyright protection: 
A price theory explanation' (2003) 

Bibliografische gegevens 

DePoorter, B. & F. Parisi (2002). 'Fair use and copyright protection: A price theory 
explanation'. International Review of Law and Economics, Vol. 21, pp. 453–473. 

Doel publicatie 

Door diverse auteurs wordt gewezen op het feit dat door de opkomst van 
computertechnologie de transactiekosten voor auteursrechtelijke werken lager worden. Door 
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de afname in transactiekosten zou de noodzaak voor het behoud van fair use zijn 
afgenomen. In dit artikel wordt deze redenering weerlegd en wordt aangetoond — door 
middel van de anticommons theorie — dat zelfs in een omgeving waar de transactiekosten 
nihil zijn, toch sprake is van marktfalen en fair use noodzakelijk is om dit marktfalen tegen 
te gaan. 

Samenvatting 

Het doel van het auteursrecht is het stimuleren van de ontwikkeling en disseminatie van 
kennis en cultuur. Door de auteur een incentive te bieden om te produceren, worden de 
negatieve effecten die samenhangen met publieke goederen gecompenseerd. Het 
auteursrecht corrigeert het marktfalen dat samenhangt met deze publieke goederen. Echter, 
wanneer de transactiekosten hoog zijn, kan het auteursrecht belemmerend werken en 
daarom is in specifieke situaties het zogenaamde fair use toegestaan57. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het bekritiseren, becommentariëren van teksten, voor doeleinden die samenhangen 
met onderzoek en onderwijs en voor nieuwsrapportages. Fair use, hoewel technisch gezien 
verboden, wordt in verschillende landen toegepast en wordt niet geïnterpreteerd als inbreuk 
op het auteursrecht. Bepalend bij de vaststelling van fair use is het doel en karakter van het 
gebruik, de aard van het werk waarop het auteursrecht van toepassing is, wat de omvang is 
van het gebruikte deel ten opzichte van het gehele werk, wat het effect is van het gebruik op 
de markt en wat de waarde is van het auteursrechtelijke werk.  

Door diverse auteurs58 wordt gesteld dat door technologische ontwikkelingen (waardoor de 
disseminatie van informatie veel sneller kan verlopen, en de transactiekosten die gepaard 
gaan met de verspreiding worden verlaagd) de grondslag voor fair use hiermee vervalt. Toch 
zijn er, bezien vanuit de anticommons theorie, argumenten te geven waarom fair use zelfs in 
een situatie waarin de transactiekosten nihil zijn, is te rechtvaardigen. 

Het begrip anticommons kan worden gedefinieerd als een situatie waarbij iedereen het recht 
heeft op een bepaald object, maar niemand het recht heeft om deze te gebruiken zonder de 
toestemming van anderen.59 Deze situatie kan leiden tot de zogenaamde ‘tragedy of the 
anticommons’: de noodzaak van toepassing van elke rechthebbende (en het gebrek aan 
mogelijkheden tot uitsluiting van andere rechthebbenden) leidt tot een suboptimaal gebruik. 
In deze omgeving gaan spelers strategisch gedrag vertonen. Dit hangt samen met de 
negatieve externaliteiten in de onafhankelijke keuzes van de verschillende 
auteursrechthouders. 

Het artikel modelleert vervolgens twee situaties waarbij aangetoond wordt op welke wijze 
welvaartsverliezen optreden als fair use niet toegestaan zou zijn, zelfs in situaties met 
verwaarloosbare transactiekosten. De eerste situatie betreft het samenstellen van een 
bloemlezing van het Coase theorema (als willekeurig voorbeeld). Er zijn een aantal 
belangrijke wetenschappelijke bijdragen die bij voorkeur opgenomen zouden moeten worden 
in deze bloemlezing. Het model laat echter zien dat door het ongecoördineerde marktgedrag 
van de betrokken auteursrechthebbenden er zich een deadweight loss voordoet. De tweede 
situatie betreft het samenstellen van een overzicht van werken van Nobelprijswinnaars. Er is 
hier natuurlijk sprake van een totale complementariteit: geen van de winnaars kan natuurlijk 
gesubstitueerd worden door iemand anders. Ook hier toont het model het voordoen van 
welvaartsverliezen.  

                                               

57 Het principe van marktfalen en de fair use doctrine is uitgewerkt door Wendy Gordon (1982). 
58 Zie Bell (1998), Kitch (2000), Merges (1997). 
59 Bij het opstellen van deze theorie heeft men zich laten inspireren door de welbekende tragedy of the 
commons: een situatie waarbij iedereen het recht heeft gebruik van een grondstof of andere resource, 
waarbij op de lagere termijn het risico op uitputting loert. 
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Opmerkelijk is dat dit artikel concludeert dat prijscoördinatie en monopolieprijsstelling tot 
een efficiënt equilibrium kan leiden. Bij een volledige prijscoördinatie wordt namelijk de 
deadweight loss geminimaliseerd. 

Belangrijkste conclusies 

Er is nog steeds een rol weggelegd voor fair use bij het tegengaan van welvaartsverliezen 
(deadweight loss) die samenhangen met het strategische gedrag van auteursrechthouders in 
anticommons situaties. Dit zelfs als transactiekosten nihil zijn.  

Om echter een té breed gebruik van deze doctrine te voorkomen zou bij rechtvaardiging voor 
specifieke gebieden rekening gehouden kunnen worden met de volgende variabelen:  

1. Het aantal auteursrechthouders: wanneer het aantal auteursrechthouders groter 
wordt (en die allen onafhankelijk invloed uitoefenen op de prijs) is het risico op 
onderbenutting groter. 

2. De mate van complementariteit van de input waarvoor het auteursrecht geldt: 
wanneer de mate van complementariteit groter is (dat wil zeggen, er zijn geen 
substituten beschikbaar), en de auteursrechthouder de externe kosten kan 
doorberekenen aan de afnemer, dan is het risico op onderbenutting groter. 

3. De mate van onafhankelijkheid tussen de verschillende auteursrechthouders bij de 
vaststelling van de prijs en overeenkomsten. Ongecoördineerd prijsgedrag leidt in dit 
geval tot hogere onderbenutting; onderlinge afhankelijkheid kan ongecoördineerd 
prijsgedrag voorkomen. 

4. De mogelijkheid voor prijsdiscriminatie. 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Dit artikel pleit ervoor dat niet te snel de weg ingeslagen wordt om fair use (en vergelijkbare 
bepalingen in andere landen) af te bouwen op basis van de redenering dat technologische 
vooruitgang de transactiekosten verlaagt en daarmee de grondslag voor deze doctrine zou 
wegnemen. Hoewel de modellering vrij specifiek is geënt op bepaalde situaties, lijkt er ook in 
een bredere context nog steeds een economische rationale te zijn weggelegd voor fair use 
(nog even helemaal los van morele overwegingen, waar het artikel niet op ingaat). Per 
situatie zou kunnen nagegaan op basis van de hierboven genoemde variabelen of fair use 
verdedigbaar is.  

In hetzelfde licht moeten beleidsmakers ook waakzaam zijn dat andere manieren, waarop 
fair use in de praktijk word belemmerd (zoals de introductie van technische voorzieningen), 
niet tot welvaartsverliezen leidt. 

VII. Fisher, ‘Promises to Keep: Technology, Law, and the 
Future of Entertainment’ (forthcoming), and ‘Digital 
Music: Problems and Possibilities’ (2003) 

Bibliografische gegevens 

William W. Fisher III (forthcoming). 'Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of 
Entertainment' (tentative). Draft, gedateerd op 22 maart 2003.  

William W. Fisher III (2000). 'Digital Music: Problems and Possibilities''. 
www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/Music.html.  
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Doel publicatie 

Het in boek dat in voorbereiding is en het internetartikel dat als een voorzet daarbij mag 
worden beschouwd, beogen met een frisse blik te inventariseren hoe de vastgelopen 
innovatiecyclus op het gebied van entertainment (muziek, films etc.) weer kan worden 
vlotgetrokken. 

Samenvatting 

Innovatie in relatie tot sociale benefits staan centraal; het belang van eindgebruiker en 
artiest lijken daarbij zwaarder gewogen te worden dan dat van de industrie (lees: 
platenmaatschappijen), hoewel er wel van uit wordt gegaan dat ook voor deze industrie een 
acceptabele oplossing wordt gevonden.  

Traditionele distributie kent een aantal nadelen: 

• Kosten met betrekking tot “disintermediation”; slechts een klein deel (zelden 
meer dan 16%) van de uiteindelijke verkoopprijs gaat naar de componist en 
uitvoerend artiest. De rest is voor de producent van de drager (CD), de distributeur, 
de retailer en de platenmaatschappij. Dit is deels een afspiegeling van een systeem 
dat grote kosten met zich meeneemt. Ook zijn de inkomsten van artiesten erg scheef 
verdeeld.  

• Het probleem van overproductie en onderproductie; het is lastig vooraf te 
bepalen hoe groot de vraag zal zijn.  

• Ongemakken bij de aankoop; zowel de aankoop bij winkels (gelegenheid nodig 
langs de winkel te gaan, reistijd, mogelijk uit voorraad zijn) als via 
postorderbestelling (levertijd) neemt nadelen met zich mee. 

• Beperkte variëteit van het aanbod omdat platenmaatschappijen een selecte keuze 
maken uit het potentiële aanbod van artiesten. 

• ‘Semiotic democracy’, de mogelijkheid om de cultuur vorm en inhoud te geven ligt 
bij een klein aantal partijen, en deze macht is daarmee sterk geconcentreerd. 

• Er is vooral sprake van regionale markten en minder van een wereldwijde markt. 
 
In beginsel kennen innovatieve systemen zoals distributie van muziek via het internet deze 
nadelen niet of in veel mindere mate. Ze bestaan al in de vorm van (meestal illegaal 
bevonden) internetdiensten zoals Napster. Hoewel veel commentatoren zich weinig gelegen 
laten liggen aan de geschade belangen van de gevestigde grote spelers zoals 
platenmaatschappijen (die ze van ogipolistische prijsstelling beschuldigen) ligt ook de positie 
van artiesten hiermee onder druk. Bij het ontbreken van een rechtvaardige vergoeding voor 
hun prestatie zou hun productie suboptimaal (lees: laag) kunnen worden. Ook andere 
innovatie systemen, samenhangend met de migratie van analoge naar digitale formaten en 
de manier waarop mediaproducten worden opgeslagen en afgespeeld bieden economische 
voordelen.  

Juridische acties van de platenindustrie hebben zich tot nu toe vooral gericht tegen (1) 
kopieerders, (2) apparatuurfabrikanten, (3) piratewebsites en (4) intermediairs (zoals peer-
to-peer systemen als KaZaa). Hoewel er bij de laatste twee categorieën enig succes is 
geboekt lijkt deze juridische aanpak toch een kort leven beschoren te zijn, en het gebruik 
diensten als KaZaa neemt steeds grotere vormen aan.  

Ondertussen scherpt het conflict in de muziekindustrie zich aan: steeds meer beschouwen 
platenfirma’s de gebruikers en ontwikkelaars van nieuwe technologieën als dieven en de 
gebruikers en ontwikkelaars beschouwen de platenmaatschappijen op hun beurt als 
‘hebberige monopolisten’. Sommige artiesten associëren zich met de platenmaatschappijen, 
andere weer met de eindgebruikers. De filmindustrie is tot nu toe minder bedreigd door 
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internet en mogelijkheden tot digitale kopieën als de muziekindustrie, maar er mag verwacht 
worden dat hier verandering in komt.  

Als de hierboven geschetste strijd lang voortduurt dan zullen alle partijen daar schade van 
gaan ondervinden. Zeker als omwille de traditionele business models van 
platenmaatschappijen allerlei innovaties worden belemmerd. Voorbeelden zijn de Digital 
Audio Recorder (DAT), kleinschalige webcasting, centrale file sharing, peer-to-peer file 
sharing en CD/DVD schrijvers. Het bevechten van deze innovaties door de gevestigde 
industrie is overigens meer kortzichtig dan werkelijk kwaadwillend.  

Ook technische beschermingen blijken keer op keer niet in staat te zijn geweest om op 
middellange termijn een goed middel te zijn tegen niet-toegestaan gebruik. Het combineren 
van technische bescherming met een juridisch regime tegen het omzeilen van dergelijke 
systemen hindert innovatie en flexibiliteit in het ontwerp van randapparatuur en zou veel 
eindgebruikers ervan weerhouden een apparaat met beperkte(re) functionaliteit aan te 
schaffen. 

Ter bezwering van de steeds intensere crises in de muziekindustrie en de opdoemende crises 
in de filmindustrie is het belangrijk inventieve oplossingen te vinden waarbij (1) digitale 
circulatie van muziek vrij is en (2) componisten en uitvoeren artiesten een adequate 
vergoeding ontvangen die een prikkel vormt voor het creëren van nieuwe werken.  

De voorgestelde systemen (scenario’s) variëren in de mate waarin ze de bovengenoemde 
nadelen van traditionele distributie ondervangen. In elk van de regimes zijn nagenoeg alle 
spelers beter af dan in de huidige situatie. Soms bieden de scenario’s daarnaast extra 
mogelijkheden zoals prijsdiscriminatie. Anderzijds beperken ze soms huidige mogelijkheden 
en rechten, zoals die van fair use. Er worden in het boek drie scenario’s besproken, in 
volgorde van oplopende aantrekkelijkheid.  

Scenario 1: “Taking property rights seriously”. Significante aanscherping van 
auteursrecht, analoog aan het eigendomsrecht op tastbare goederen (maar overigens ook 
enkele specifieke beperkingen). Meer zekerheid bij platenmaatschappijen leidt ertoe dat ze 
zelf actief digitaal muziek gaan verspreiden via internet, flexibele organisaties opzetten ter 
bevordering van licensering en verspreiding en geavanceerde prijsdiscriminatie kunnen 
hanteren. Voordelen zijn een groter aanbod aan/beschikbaarheid van werken, een betere 
toegang tot deze werken. Nadelen zijn het behoud of versterking van concentratie, mogelijke 
prijsopdrijving en een rem op innovatie in randapparatuur.  

Scenario 2: “Online entertainment as an regulated industry”. Hierbij wordt de 
entertainmentsector vergelijkbaar beschouwd met sectoren als telecommunicatie en energie. 
Een klein aantal partijen heeft daarbij een zeer sterke onderhandelingspositie versus zowel 
artiesten en eindgebruikers. In dit scenario wordt er een uitgebreid sturend stelsel opgezet 
met onder meer tariefregulering, verplichte licensering en verdeelsleutels voor de 
vergoedingen voor artiesten. Voordelen zouden een snelle toename van 
internetgedistribueerde media zijn, grotere diversiteit in diensten, hogere en eerlijker 
verdeelde inkomsten voor artiesten en stabilisatie van de inkomens van 
platenmaatschappijen. Er zijn ook aanzienlijke nadelen, zoals de hoge transactiekosten en 
belemmering de consumentencreativiteit (op basis van bestaand werk nieuwe werken 
creëren). 

Scenario 3: “An alternative compensation system”. In dit scenario wordt een 
administratief compensatiesysteem opgezet dat een alternatief vormt voor het vastlopende 
auteursrechtregime. Het gehele auteursrecht wordt ontmanteld en daarmee worden de 
beperkingen op verveelvoudiging, verspreiding en omzeiling van encryptie volledig 
opgeheven. Makers van werken vragen een unieke identificatie aan. Geavanceerde 
technieken registreren de feitelijke consumptie van de werken. De overheid heft een 
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belasting op diensten en apparaten die media kunnen afspelen (ISPs, lege media, CD/DVD 
branders, MP3 spelers). Aan de hand van administratieve systemen zoals die ontwikkeld zijn 
door Amerikaanse en Europese performing rights organisations (denk aan BUMA/STEMRA) 
worden de geïnde belastinggelden verdeeld over de makers. (In feite wordt hierbij het 
systeem dat nu op een beperkt deel van de mediamarkt in gebruik is, in een meer 
geavanceerde vorm ingezet in de volle breedte van de markt ter vervanging van het 
auteursrecht.) Dit scenario kent veel voordelen: consumentengemak, een enorme groei van 
artiesten die kunnen leven van het scheppen van werken, verlaging van de transactiekosten, 
en het uitbannen van de economische inefficiëntie die optreedt wanneer intellectuele 
producten worden aangeboden voor een prijs die hoger is dan de reproductiekosten. Ook 
keert het de concentratie in de entertainmentindustrie om en versterkt het de mogelijkheden 
tot consumentencreativiteit.  

In het (wat oudere) artikel worden in daarnaast ook de volgende systemen besproken (die 
komen in het boek niet meer voor): 

• Abonnementen i.c.m. technische beschermingsmethode, waarbij een gebruiker een 
licentie (en maandelijks betaald) heeft om bepaalde muziek te beluisteren. 

• Advertentiemodel, waarbij de economische prikkels vooral uit secundaire 
inkomstenbronnen zoals advertenties komen. 

• ‘Doing well by doing good’; alternatieven voor het internaliseren van opbrengsten, 
zoals door lidmaatschap van de ‘club’ en verkoop van ‘labelled’ items en diensten, 
door een vrijwillige bijdrage van de consument of door toegangskaarten bij 
(betaalde) concerten.  

Belangrijkste conclusies 

Geschiedenis heeft geleerd dat in vergelijkbare gevallen het aanscherpen van auteursrecht 
een averechts effect heeft en aanzienlijke secundaire kosten met zich meeneemt.  

Het voortzetten van het huidige regime in de vermaaksindustrie leidt tot grote nadelen voor 
alle partijen en houdt een ingrijpende belemmering van allerlei vormen van innovatie in. 
Ingrijpende veranderingen in het regime kunnen leiden tot een situatie waarin nagenoeg alle 
betrokken partijen beter af zijn. Van de verschillende alternatieven daartoe is het scenario 
met een administratief compensatiesysteem dat het auteursrecht op termijn volledig 
vervangt het meest aantrekkelijk.  

Overigens gaat het artikel voorbij aan (ons inziens) belangrijke beperkingen en nadelen van 
de voorgestelde scenario’s. Ook de politieke en internationale component is van groot 
belang, met name voor een klein land als Nederland (er wordt overigens wel aangekondigd 
dat die in de verdere — nog niet beschikbare — hoofdstukken van het boek besproken zullen 
worden). 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Het besproken artikel heeft een heel sterke sense of urgency aan. De overheid zou een pro-
actieve rol moeten spelen in het zoeken naar oplossingen om uit de huidige impasse te 
komen. Uitdaging ligt vooral in het proces om alle belanghebbenden te overtuigen van hun 
eigen welvaren binnen het nieuwe regime en om de gewenste veranderingen met 
instemming van die partijen door te voeren.  

De geschetste oplossingsrichtingen variëren in de mate waarin veranderingen nodig zijn in 
het auteursrecht. In het eerste scenario wordt een aanzienlijke juridische versterking van het 
auteursrecht bepleit. In het derde scenario wordt auteursrecht overbodig in moet het in zijn 
totaliteit afgebouwd worden, om de werking van de alternatieve oplossing niet te hinderen.  
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De scenario’s hebben wel met elkaar gemeenschappelijk dat het bouwwerk dat op basis van 
het fundament auteursrecht is opgericht grondig moet worden aangepast. Soms zijn dat 
aanvullende juridische regels (sturing bij licensering, tarifering etc,), soms is dat vooral in de 
vorm van die de industrie, de belangenorganisaties en andere betrokken met elkaar maken.  

VIII. Gallini & Scotchmer, 'Intellectual Property: When is it 
the Best Incentive Mechanism?' (2001) 

Bibliografische gegevens 

Gallini, N. & Scotchmer, S. (2001). 'Intellectual Property: When is it the Best Incentive 
Mechanism?', in: Jaffe, A., Lerner, J. & Stern, S. (eds.), Innovation Policy and the Economy, 
Vol. 2, MIT Press, pp. 51–78. 

Note: also forthcoming in: Cafaggi, F., Nicita, A. & Pagano, U. (eds.), Legal Orderings and 
Economic Institutions. Routledge Studies in Political Economy. 

Doel publicatie 

Inzicht in de werking van incentives bij intellectueel eigendom vergeleken met de werking 
van incentives bij alternatieve mechanismen zoals prijzen (prizes) en aanbesteding.  

Samenvatting 

Er is sprake van een toenemende belangstelling van economen voor IE, gevoed door onder 
meer (1) controverse over nieuwe technologieën en internationale overeenkomsten, (2) 
controverse over de mate waarin IE versterkt is in de afgelopen jaren of (wellicht juist 
daardoor) inefficiënter is geworden en (3) de uitbreiding van de reikwijdte van IE die volgens 
sommigen juist tot belemmering van onderzoek leidt in plaats van stimulans. 

Vanuit diverse hoeken is er kritisch commentaar op de werking van het intellectuele 
eigendomsrecht. Zo zou de beloning van rechthebbenden verder gaan dan wat nodig is om 
innovatie aan te moedigen en zouden de huidige regels innovatie belemmeren in plaats van 
stimuleren (omdat innovaties inefficiënt gebruikt worden, zeker als het gaat om het verder 
ontwikkelen ervan). 

Het artikel gaat uit van situaties waarbij er geen andere vorm van bescherming mogelijk is 
dan met intellectueel eigendomsrecht, hoewel wordt onderkend dat er ook situaties bestaan 
waar dat niet geldt. Voorbeelden van die laatste situaties zijn: encryptiesystemen ter 
bescherming van digitaal gedistribueerde producten zoals muziek, films en software (zelfs bij 
het ontbreken van eigendomsrechten), geheimhouding (trade secrecy) en markten waarbij 
netwerkeffecten al een natuurlijke barrière voor toetreding vormen.  

Als gevolg van de risico’s van free riding nodigen competitieve markten niet uit tot innovatie. 
Een incentive scheme is gewenst, maar de vraag is welke van de bekende mechanismen (of 
varianten daarop) het meest geschikt zijn. De belangrijkste hiervan zijn: 

- Intellectueel eigendom, d.w.z. een exclusief recht om een innovatie te exploiteren 
voor een bepaalde tijdsduur; 

- Prizes, d.w.z. een beloning van de overheid (‘sponsor’), betaald uit algemene 
middelen, die een uitvinder ontvangt onder de conditie dat hij een vooraf 
gedefinieerde uitvinding oplevert (zo hebben de Wereldgezondheidsorganisatie en de 
Wereldbank recent prizes voorgesteld ter ontwikkeling van vaccinaties); 
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- Aanbesteding, d.w.z. een procedure waarin het doen van een innovatie aan een 
bepaalde partij wordt uitbesteed met als doel de innovatie tijdig en tegen minimale 
kosten beschikbaar te krijgen.  

Het artikel presenteert een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van de 
verschillende mechanismen.  

Bij intellectuele eigendom (IE) is de belangrijkste tekortkoming het zogenaamde deadweight 
loss (welvaartsverlies als gevolg van monopolistische prijszetting). De grootste voordelen 
van IE zijn dat (1) bedrijven betere (investerings)beslissingen zullen nemen dan sponsoren 
omdat ze beter inzicht hebben in de kosten en opbrengsten van R&D, (2) het vooruitzicht 
van een waardevol IE een grotere inspanning teweeg kan brengen dan die bij gesponsord 
onderzoek en (3) de feitelijke gebruikers betalen, niet de samenleving als geheel.  

Als de sponsor wel inzicht heeft in de toekomstige waarde van een innovatie dan delen prizes 
de meeste voordelen van IE, maar niet het nadeel van deadweight loss. Er zijn echter wel 
aanzienlijke kosten verbonden aan de toekenning/toetsing (iets wat bij IE alleen zo is als er 
een rechtszaak aan te pas komt). [NB: hier zijn wel enige kanttekeningen bij te maken: 
soms zijn er aanzienlijke kosten, maar belangrijker: als er geen correcte toekenning 
plaatsvindt, leidt dit tot kosten voor derden, en in de praktijk zit daar juist het probleem. De 
kosten van de ideale, ‘perfecte’ toetsing zijn uiteraard enorm.] 

Ten slotte selecteren aanbestedingen in de regel vooral welke partijen een efficiënte 
oplossing kunnen bieden voor een vooraf gedefinieerde vraag. Maar het is ook mogelijk dat 
de sponsor alle partijen uitnodigt voor de identificatie van waardevolle projecten. [NB: 
hierover heeft Jeroen Hinloopen recentelijk een goed artikel geschreven, hoofdlijn: 
marktwerking bij alle fasen van onderzoek, dus ook bij selectie en beoordeling etc.] 

Het artikel beschouwt vervolgens aan de hand van een rekenmodel optimale prikkels bij de 
diverse methoden. Daarbij staan drie vragen centraal: het beslissingsprobleem (moet een 
project uitgevoerd worden?), het delegatieprobleem (welke firma(‘s) voeren het project uit?) 
en het financieringsprobleem (kan deadweight loss voorkomen worden?). De oplossing van 
het probleem wordt bemoeilijkt omdat er in de praktijk geen sprake is van geaggregeerde 
informatie: bepaalde informatie (investeringskosten, opbrengsten) is alleen aanwezig bij 
bepaalde spelers. Het incentiveprobleem wordt verder gecompliceerd wanneer we uitgaan 
van cumulatieve innovaties. Hierin schuilt vooral het risico dat de waarde van een innovatie 
pas tot uiting komt bij daaropvolgende innovaties (denk aan onderzoeksgereedschappen) en 
dat de oorspronkelijke innovator onvoldoende beloond wordt. 

Belangrijkste conclusies 

1. IE blijft vermoedelijk het beste systeem als waarde en kosten niet goed door de 
sponsor te bepalen zijn. Bovendien versnelt het innovaties, omdat de beloning 
afhankelijk is van (tijdig) succes. 

2. IE kan net zo min als prizes gedecentraliseerde informatie aggregeren, en geen van 
beide zijn effectief in het efficiënt delegeren van onderzoek. Een 
aanbestedingssysteem in combinatie met prizes kan een verbetering vormen.  

3. De bestaande regimes voor IE (octrooirecht, auteursrecht, rechten voor 
halfgeleidertopologie etc.) hebben sterk uiteenlopende provisies (onder meer over de 
duur en reikwijdte). Dit is nodig om in te spelen op verschillende economische 
omgevingen, de snelheid van opeenvolgende ontwikkelingen en de relatieve kosten 
daarvan. Toch is het zo dat ook binnen een gegeven regime nog grote heterogeniteit 
bestaat aan te beschermen eigendommen. Daarmee bestaat het risico dat een 
regime slecht aansluit op bepaalde rechten die eronder vallen. Bovendien kan de 
waarde van de bescherming aangetast worden; zo kunnen octrooien voor business 
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methods of software algemene gevolgen hebben voor de toets op nieuwheid en 
inventiviteit bij het octrooiregime. Het artikel pleit daarom voor regimes voor 
kleinere, meer homogene gebieden.  

4. Ten slotte wordt er op gewezen dat de effectiviteit van IE vooral afhangt van de 
mate waarin rechthebbenden contracten aangaan met gebruikers (m.a.w. 
disseminatie). Zelfs een grote inefficiëntie van een systeem kan volledig 
gecompenseerd worden als er veelvuldig licenties worden afgesloten.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Hoewel het artikel de waarde van IE bevestigt in een (praktijk)situatie waarbij er sprake is 
van asymmetrische informatie, geeft het artikel aan dat prizes — al dan niet in combinatie 
met aanbestedingen — wel degelijk voordelen hebben. Dit is ook te vertalen naar het 
auteursrecht en de diverse sectoren daarbij. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de 
stimulering van open source software en het gebruik daarvan door de overheid (sponsor), of 
aan stimuleringsmaatregelen voor televisieprogramma’s, films en literatuur. Dit is dan vaak 
aanvullend aan het auteursrecht en wellicht vervangend voor sommige aspecten daarvan. 

IX. Hakfoort & Willemsen, ‘Copyright protection: Not more 
but different’ (2000) (CPB Working Paper) 

Bibliografische gegevens 

Hakfoort, Jacco & Sten Willemsen (2000), Copyright protection: not more but different, 
Working Paper No 122, Den Haag: CPB. 

Doel publicatie 

Het doel van de publicatie is de volgende stelling van de vertegenwoordigers van de ‘infor-
matie goederensector’ te onderzoeken: het auteursrecht dient uitgebreid te worden en de 
inzet van tijd en geld voor de handhaving van het auteursrecht dient verhoogd te worden 
vanwege het feit dat de (marginale) kosten van het maken van een kopie de laatste tijd 
sterk zijn gedaald en vanwege het feit dat de kwaliteit van een kopie tegelijkertijd sterk is 
toegenomen. 

De publicatie is geschreven vanuit een economische invalshoek. Het sluit voor een belangrijk 
deel aan bij al bestaande literatuur; bekende voornamelijk rechtseconomische artikelen zoals 
die van Landes en Posner (1989), Menell (1998), Shapiro en Varian (1999) en Takeyama 
(1994) vormen de basis van de voorliggende publicatie.60 Daarnaast zijn ook nieuwe 
elementen toegevoegd aan het bestaande denkkader. Dit geldt vooral voor de toevoeging 
van netwerk effecten aan de bestaande modellen. Het onderzoek bestaat naast een studie 
van de literatuur ook uit achtergrondgesprekken met experts en belanghebbenden. 

Samenvatting 

Toen het kopieerapparaat en later de videofilms hun intrede deden, wezen de auteursrecht-
belanghebbenden op de negatieve gevolgen van de ruimere beschikbaarheid van kopieën op 
de vraag naar originelen. In praktijk bleken deze innovaties echter niet het gevreesde nega-
tieve effect te hebben, maar was er eerder sprake van een stimulerend effect op de vraag. 
Nu de beschikbaarheid van kopieën weer toeneemt, als gevolg van ondermeer de technologi-
sche vernieuwingen en de digitale revolutie (met dalende kopieerkosten, verbeterde 

                                               

60 Deze auteurs staan in de long list. 
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kopieerkwaliteit en goedkopere en grootschaligere distributie via internet en andere digitale 
media61), komt de ‘oude’ roep om een sterker auteursrecht weer om de hoek kijken. Is deze 
roep gerechtvaardigd? De auteurs behandelen deze vraag aan de hand van het economische 
model van het auteursrecht van Landes en Posner uit 1989. Zij werpen een kritische blik op 
dit model (paragraaf 3) en voegen er netwerkeffecten aan toe (paragraaf 4). In paragraaf 5 
worden de gevolgen van de lagere distributiekosten voor de uitgevers beschreven. Allereerst 
worden in paragraaf 1 en 2 inleidende opmerkingen gemaakt over informatiegoederen en 
respectievelijk het auteursrecht. 

Informatiegoederen hebben twee belangrijke eigenschappen: (1) de productie ervan ken-
merkt zich door hoge vaste kosten (een boek schrijven, een cd opnemen) en lage marginale 
kosten (het drukken van extra exemplaren), en (2) de consumptie kenmerkt zich door non-
rivaliteit (het feit dat de een luistert naar een cd betekent niet dat een ander er niet ook naar 
kan luisteren). Door deze twee eigenschappen is sprake van een marktfalen bij de productie 
van informatiegoederen, zodat de kans bestaat dat er te weinig van wordt geproduceerd 
(onderproductie). De hoge vaste kosten moeten immers goedgemaakt kunnen worden, het-
geen bemoeilijkt wordt door de non-rivaliteit. Het gevaar van onderproductie zou versterkt 
kunnen worden door de toenemende beschikbaarheid van kopieën. Door het toekennen van 
auteursrecht op het origineel tracht men het gevaar van onderproductie te beteugelen. 
Echter, het toekennen van auteursrecht heeft zelf ook weer een marktfalen tot gevolg als het 
leidt tot onderbenutting van het originele werk (het gebruik van het origineel is met het toe-
kennen van auteursrecht immers duurder geworden). De overheid dient een afweging te 
maken tussen beide vormen van marktfalen (rekening houdend met de handhavingskosten). 
De auteurs merken op dat deze afweging tot dusverre weinig door economische argumenten 
lijkt te worden gestuurd, maar meer door filosofische en juridische argumenten en door rent-
seeking gedrag van belanghebbenden in de sector. 

Wat is auteursrecht? Auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht. In feite is 
auteursrecht het recht op een monopolie op de exploitatie van het gebruik van een origineel 
werk. In het algemeen geldt dat op een werk auteursrecht rust indien het een origineel werk 
is, dat tastbaar is (geen idee, maar de uitdrukking van dat idee) en dat via een creatief pro-
ces is ontstaan. Dit recht is niet zonder meer overdraagbaar (zo dient de gebruiker van het 
originele werk altijd rekening te houden met bepaalde morele rechten van de schepper), 
doch er bestaan wel uitzonderingen (zoals het recht om te mogen citeren).  

Uitgaande van het economische model van het auteursrecht van Landes en Posner geldt 
dat het auteursrecht inderdaad dient te worden uitgebreid bij dalende marginale kopieer-
kosten, zoals de belanghebbenden bepleiten.62 Hoe ziet het model van Landes en Posner er 
uit? De volgende veronderstellingen zijn van belang (zie eerste alinea, paragraaf 3.2 van het 
paper): (1) hoge vaste en lage marginale kosten, (2) de marginale kosten van kopiëren 
stijgen met het aantal kopieën en (3) met een hogere auteursrechtenbescherming. Hieronder 
worden enkele implicaties van dit model beschreven. 

1. Een uitbreiding van het auteursrecht heeft twee gevolgen voor de productie van originele 
werken: (a) de bruto winst van de uitgever/auteur zal stijgen, en (b) de vaste kosten van 
de gebruiker van het originele werk (‘producenten’) zullen stijgen. Als het auteursrecht 

                                               

61 Met het dalen van de marginale kosten per kopie zijn overigens ook de handhavingskosten gedaald en 
is de verdeling hiervan veranderd. Zo is het met behulp van internet veel eenvoudiger om grootschalige 
piraterij op te sporen. Overigens menen sommige andere auteurs juist dat de handhavingskosten zijn 
toegenomen, omdat piraterij minder centraal plaatsvindt. Er is sprake van verschillende, deels 
tegengestelde effecten. 
62 In bijlage 1 van de publicatie staat een overzicht van andere economische modellen van het auteurs-
recht.  
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relatief beperkt is, zal effect a effect b overtreffen — en zal het aantal originele werken 
toenemen — maar als het auteursrecht al uitgebreid is, zal effect b groter zijn en zal het 
aantal originele werken afnemen. 

2. De prijs per kopie zal hoger zijn naarmate de vraag naar kopieën minder prijsgevoelig is, 
de aanbodcurve van de uitgever vlakker verloopt (minder elastisch is) en het aandeel van 
de uitgever in het totale aantal kopieën hoger is. Bij een optimaal auteursrechtelijk 
beschermingsniveau worden geen (illegale) kopieën gemaakt. 

3. De bruto winst van de uitgever/auteur zal na aanscherping van het auteursrecht (effect a) 
blijven stijgen tot het moment waarop kopieerders ook kopieën gaan maken. Vanaf dat 
moment heeft een verdere aanscherping van het auteursrecht geen nut meer (de 
concurrentie kan niet meer buiten de deur worden gehouden), maar een verdere aan-
scherping leidt wel tot hogere handhavingskosten. 

4. De welvaartsimplicaties van het model luiden als volgt: (i) hoe hoger de sociale waarde 
van een werk, hoe hoger het optimale niveau van auteursrechtbescherming, (ii) 
auteursrechtbescherming boven het optimale niveau leidt dan wel tot meer originele 
werken, maar tevens tot een lager welvaartsniveau (totaal en per werk), en (iii) het 
optimale niveau stijgt als de marktomvang (door inkomensstijging en technologische 
vernieuwing) toeneemt en als de kopieerkosten afnemen. 

Er is van verschillende kanten kritiek geuit op het model. De auteurs geven acht 
kritiekpunten, die alle wijzen op de noodzaak van een beperking van het auteursrecht: 

1. Op markten waar nieuwswaarde een grote rol speelt en kopiëren tijd kost, biedt het 
'verstrijken van tijd' bescherming tegen kopiëren en kan het auteursrecht beperkt 
worden. 

2. In sommige markten is het mogelijk dat de uitgever de prijs van het origineel hoger stelt, 
juist omdat zij ervan uitgaan dat in de toekomst kopieën zullen worden gemaakt. Merk op 
dat er geen auteursrecht voor nodig is om dit surplus te internaliseren. 

3. In markten die worden gedomineerd door ‘superstars’ (elk met een bepaalde mate van 
monopoliemacht: 'men wil Jamaï en geen ander' is het auteursrecht minder belangrijk. 

4. In het model worden de auteur en de uitgever als één beschouwd; in werkelijkheid ver-
schillen beide partijen (auteurs hebben een kortere tijdshorizon, zijn meer risico-avers, 
zijn meer geïnteresseerd in reputatie dan in prijspeil en hebben minder informatie over de 
marktkansen). Hierdoor bestaat het risico dat een te hoog auteursrechterlijk bescher-
mingsniveau leidt tot een herverdeling van geld van de auteur naar de uitgever en geen 
prikkel impliceert voor de auteur om meer werken te maken.  

5. Het feit dat in werkelijkheid wel (veel) illegale kopieën worden gemaakt, duidt volgens 
belangenorganisaties op een te beperkt auteursrecht.63 De auteurs stellen daar een 
empirische bevinding tegenover dat het auteursrecht piraterij niet kan voorkomen en dat 
uitbreiding van het auteursrecht geen panacee is, maar dat beïnvloeding via de sociaal-
economische omgeving van de ‘piraten’ belangrijker en kansrijker is.  

6. In het standaardmodel wordt geen rekening gehouden met netwerkeffecten. Er is sprake 
van positieve directe netwerkeffecten indien de waarde van een product voor een 
bepaalde consument toeneemt naarmate het totale aantal consumenten van het product 
toeneemt. Indirecte of monetaire netwerkeffecten treden op indien bijv. de 
beschikbaarheid van complementaire goederen (VHS videobanden) toeneemt met het 
aantal consumenten van VHS apparatuur. Een andere omschrijving van netwerken gaat 
uit van mondelinge informatieoverdracht (waardoor zoekkosten dalen, vooral bij 

                                               

63 Hun berekeningen van de geschatte verliezen door piraterij worden door de auteurs overigens als veel 
te hoog gekenschetst, omdat wordt gerekend op basis van alle consumenten en er geen rekening wordt 
gehouden met de extra consumenten die alleen de goedkopere illegale kopieën kopen en niet de duur-
dere originelen zouden hebben gekocht. 
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ervaringsgoederen) of van ‘leren door te doen’ (de productkwaliteit neemt toe met het 
gebruik, bijv. omdat kinderziektes geïdentificeerd worden). 
In een statische omgeving geldt dat een beperking van het auteursrecht leidt tot piraterij. 
Echter: als er maar genoeg piraterij is en de netwerkeffecten voldoende sterk zijn, zal de 
waardering van consumenten voor het origineel ook toenemen en daarmee de 
mogelijkheid voor de uitgevers om hun prijzen en winsten te verhogen (dit alles heeft een 
positief welvaartseffect). In markten met netwerkeffecten waar ook standaarden van 
belang zijn (denk aan VHS versus andere video-apparatuur) concurreren bedrijven met 
elkaar om de standaard. Indien in een markt een dominante standaard heerst, is 
daarnaast niet ook bescherming door het auteursrecht nodig. Dit kan zelfs 
welvaartsverlagend zijn, omdat het de dynamische efficiëntie aantast door toetreding te 
belemmeren: innovatie wordt belemmerd (onderbenutting) en er wordt mogelijk met een 
inferieure standaard gewerkt.  

7. De dalende kopieerkosten, verbeterde kopieerkwaliteit en goedkopere en grootschaligere 
distributie via internet en andere digitale media bieden ook kansen voor uitgevers. Indien 
dergelijke kansen over het hoofd worden gezien, zal het auteursrecht te beschermend 
worden. De auteurs noemen drie kansen:64 
• Het weggeven van gratis proefexemplaren — wat via internet steeds eenvoudiger en 

grootschaliger kan — stimuleert de vraag naar originelen. 
• In markten waar prijsdiscriminatie mogelijk is (een paperback versie na de hardcover 

versie) worden kopieën de markt uitgedrukt en is het auteursrecht minder belangrijk. 
• Het verkopen van complementaire goederen via (digitale) distributie van de originele 

werken. 
8. Het standaardmodel houdt geen rekening met de mogelijkheid van alternatieve bescher-

mingsconstructies. Zo wordt het auteursrecht minder noodzakelijk doordat er in toene-
mende mate private beschermingsconstructies ontstaan, zoals contractuele over-
eenkomsten en technische toepassingen. De auteurs beschrijven verschillende 
constructies voor de muziek-, boeken- en softwaresector. Zij concluderen dat het au-
teursrecht nog wel de hoofdrol speelt in de boekensector. In de muzieksector wordt al op 
grote schaal gewerkt met allerlei technische toepassingen (het digitaal watermerken van 
cd’s en het opsporen van illegale verspreiding via internet) om illegale kopieën tegen te 
gaan. In de softwaresector gaan de ontwikkelingen nog verder en wordt het auteursrecht 
steeds meer het laatste redmiddel; men vertrouwt in eerste instantie op technische 
toepassingen (digitale watermerken, hernieuwbare passwords en beperkte 
kopieermogelijkheden) en contractuele overeenkomsten met gebruikers en licenties. 

Belangrijkste conclusies 

Dalende marginale kopieerkosten en verbeterde kopieerkwaliteit zijn geen aanleiding tot 
uitbreiding of versterking van het auteursrecht of de handhaving. Hiervoor zijn de volgende 
argumenten te geven: 

1. In veel markten voor informatiegoederen speelt de concurrentie tussen originelen en 
kopieën nagenoeg geen rol (denk aan goederen met grote nieuwswaarde) of kunnen 
uitgevers een deel van de meerwaarde van kopieën in geld omzetten (‘het surplus 
internaliseren’). 

2. In die markten voor informatiegoederen waarbij netwerkeffecten een rol spelen, kunnen 
niet alleen de consumenten, maar ook de uitgevers zelf voordeel hebben van de 
toenemende beschikbaarheid van kopieën. 

                                               

64 Zij noemen overigens ook een bedreiging: door de lagere distributie- en marketingskosten zullen au-
teurs (bijv. popartiesten) zelf hun materiaal uitgeven en verspreiden (via internet). De toetredings-
drempels zijn met andere woorden aanzienlijk verlaagd.  
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3. De dalende kopieerkosten, verbeterde kopieerkwaliteit en goedkopere en grootschaligere 
distributie via internet en andere digitale media bieden ook kansen voor uitgevers. Zij 
kunnen daardoor nieuwe (digitale) bedrijfsstrategieën inzetten om hun marktaandeel te 
vergroten (zoals genoemd in de bovenstaande samenvatting). 

4. Een deel van de werking van het auteursrecht kan worden vervangen door de markt; 
denk hierbij aan private beschermingsconstructies als contractuele overeenkomsten en 
technische toepassingen. Dit kan tot gevolg hebben dat de in conclusie 2 genoemde 
voordelen voor uitgevers minder groot zijn. 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

• Consequentie 1: overweeg eerder een beperking dan een uitbreiding van het auteurs-
recht. De overheid dient een afweging te maken tussen twee vormen van marktfalen 
(rekening houdend met de handhavingskosten): onderproductie (gediend door een 
uitgebreid auteursrecht) en onderbenutting (gediend door een beperkt auteursrecht). Bij 
het begin van paragraaf 5.1 vragen de auteurs zich af of de overheid überhaupt wel moet 
ingrijpen door het toekennen van eigendomsrechten (auteursrechten) in een poging het 
probleem van onderproductie aan te pakken.65 Het antwoord daarop komt in paragraaf 
5.4 en luidt als volgt: ja, de overheid moet in sommige gevallen wel degelijk ingrijpen 
door het toekennen van auteursrechten, maar er zijn ook duidelijke aanwijzigen om het 
huidige ingrijpen eerder te beperken dan uit te breiden. De vier redenen hiervoor zijn 
hierboven bij de weergave van de conclusies behandeld. Deze redenen impliceren een 
meer economische afweging tussen de twee genoemde vormen van marktfalen. 

• Consequentie 2: pas op voor te restrictieve toepassing van private beschermings-
constructies. Het auteursrecht wordt in bepaalde gevallen (denk aan de muziek- en 
softwaresector) min of meer overbodig, omdat er alternatieve mogelijkheden 
(contractuele overeenkomsten en technische toepassingen) worden toegepast om 
auteursrechten te beschermen. De overheid heeft dan een taak om toe te zien dat 
dergelijke private beschermingsconstructies geen beperkingen voor bijvoorbeeld de 
mededinging opleveren. De NMa zal moeten optreden tegen zittende uitgevers die door 
het introduceren van een standaard toetreding van nieuwe aanbieders en van innovaties 
belemmeren. 

• Consequentie 3: pas op voor een te sterke indirecte werking van het auteursrecht. Het 
auteursrecht zal in toenemende mate een ‘laatste redmiddel’ worden — het speelt pas 
dan een rol als de contractuele overeenkomsten en technische toepassingen geen oplos-
singen meer bieden. Toch moet de overheid waken voor de indirecte invloed van het 
auteursrecht: door een te sterke beperking van het recht op het gebruik van originele 
werken wordt innovatie op basis van die originelen (cumulatieve innovatie) beperkt en 
kan het voorkomen dat een sector opgescheept wordt met een inferieure standaard. Dit 
geldt vooral voor die sectoren waarin netwerkeffecten een rol spelen. 

                                               

65 In de inleiding geven de auteurs aan dat er ook andere mogelijkheden dan het auteursrecht zijn om 
onderproductie aan te pakken, namelijk het toekennen van subsidies en beloningen (prijzen en beur-
zen). Deze mogelijkheden worden echter niet meer bij de vraag in paragraaf 5.1 betrokken. 
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X. Koelman, ‘Auteursrecht en technische voorzieningen: 
Juridische en rechtseconomische aspecten van de 
bescherming van technische voorzieningen’ (2003) 

Bibliografische gegevens 

Koelman, Kamiel J., Auteursrecht en technische voorzieningen. Juridische en 
rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen, Den Haag: 
SDU (2003), 303 pp., tevens proefschrift (Amsterdam – UvA). Hoofdstuk 4. 

Doel publicatie 

Hoofdstuk 4 van het boek onderzoekt of het geloof in marktwerking, dat de basis vormt voor 
de juridische bescherming van technische voorzieningen, eigenlijk wel gerechtvaardigd is. 
Het biedt een rechtseconomische analyse van de gevolgen van toenemende controle over 
informatiegebruik door toepassing van technische voorzieningen, en onderzoekt of dit tot 
een efficiënt resultaat leidt.  

Samenvatting 

Het uitgangspunt van art. 6 van de Auteursrechtrichtlijn lijkt te zijn dat technische 
voorzieningen de problemen kunnen oplossen die voortvloeien uit de niet-uitsluitbaarheid 
van informatie door deze beter, d.w.z. efficiënter, uitsluitbaar te maken, waardoor de 
rechtvaardiging voor zwakke, beperkte eigendomsrechten (grotendeels) vervalt en juist voor 
sterke(re), (meer) uitgebreide eigendomsrechten op informatie(gebruik) wordt gekozen. De 
rechtseconomische analyse van de gevolgen van technische voorzieningen worden aan de 
hand van hun impact op de verschillende typen marktfalen die een rol (kunnen) spelen bij 
informatiemarkten.  

- externe effecten, eigendomsrechten en transactiekosten: 

Indien anderen dan de producent van informatie daaraan waarde ontlenen is er een positief 
extern effect, waardoor te weinig informatie zal worden geproduceerd. Eigendomsrechten 
vormen een middel om externe effecten te internaliseren. Indien echter transactiekosten te 
hoog zijn, verhindert dat de totstandkoming van een goed werkende markt voor informatie, 
waardoor de toewijzing van eigendomsrechten minder efficiënt is als middel om externe 
effecten te internaliseren. Bovendien beïnvloedt de hoogte van de transactiekosten de keuze 
tussen een verbods- respectievelijk een vergoedingsrecht: indien deze hoog zijn (door de 
veelheid aan contractspartijen, door holdout-problemen, door hoge handhavingskosten) is 
een vergoedingsrecht (‘liability rules’) te verkiezen boven een eigendomsrecht (‘property 
rules’). De overheid dient dan de hoogte van de vergoeding vast te stellen (anders zou het 
namelijk in feite toch een eigendomsrecht zijn). Technische voorzieningen kunnen de 
transactiekosten echter verminderen, waardoor eerder voor een verbodsrecht wordt 
gekozen. Een ander punt van kritiek is dat consumptie van informatie zelf weer positieve 
externe effecten kan veroorzaken, omdat anderen dan de individuele consument ook waarde 
kunnen ontlenen aan de verspreiding van informatie.  

- publiek goed: 

De kenmerken van een publiek goed zijn niet-uitsluitbaarheid en niet-rivaliserende 
consumptie. Hoewel technische voorzieningen kunnen leiden tot een hogere mate van (zelfs 
volledige) uitsluitbaarheid, blijft het kenmerk van niet-rivaliserende consumptie bestaan; 
uitsluiting van zulke consumptie is per definitie inefficiënt. Echter, enige mate van 
uitsluitbaarheid is nodig om informatie met behulp van eigendomsrechten te produceren. 
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Alternatieve oplossingen voor dit probleem zijn productie door de overheid, of subsidies aan 
producenten.  

De publiek-goedbenadering komt enigszins overeen met de ‘property rights’-benadering (een 
publiek goed is een positief extern effect met marginale kosten gelijk aan nul), maar legt 
meer nadruk op de onderbenutting die blijft bestaan omdat, ook als er sprake is van 
uitsluitbaarheid door auteursrecht en/of technische voorzieningen, er toch sprake blijft van 
non-rivaliteit.  

- monopolie: 

De mate van marktmacht die wordt gecreëerd door het auteursrecht (dat immers een 
wettelijk alleenrecht vormt) hangt af o.a. van de mate van substitueerbaarheid van de 
beschermde werken. De maximaal mogelijke marktmacht wordt echter begrensd door de 
beperking van het object van auteursrecht: (originele) vormgeving wordt beschermd, maar 
ideeën niet. Echter, technische voorzieningen kunnen alle soorten informatie beschermen, 
ook indien deze niet door het auteursrecht beschermd zijn, waardoor de marktmacht van 
informatieproducenten zal toenemen. Het is mogelijk dat de negatieve gevolgen hiervan door 
het toepassen van prijsdiscriminatie worden gemitigeerd, maar dat is allerminst zeker.  

- informatiegebrek: 

Informatie is een ervaringsgoed, waardoor een informatieasymmetrie bestaat tussen de 
aanbieder en de consument, met mogelijke welvaartsverliezen. Aan de ene kant kunnen 
technische beschermingen deze versterken, aan de andere kant leiden ze juist tot meer 
mogelijkheden om de gevolgen van informatieasymmetrie te verminderen, bijvoorbeeld door 
‘proefversies’ aan te bieden (bijvoorbeeld voor éénmalig gebruik). Producenten kunnen 
tevens concurreren met de gebruiksvoorwaarden, maar het is de vraag of ze dat ook zullen 
doen.  

Belangrijkste conclusies 

Meer terughoudendheid is geboden bij het scheppen van nieuwe rechten, in casu de 
juridische bescherming van technische voorzieningen, omdat de rechtseconomische 
fundamenten waarop dit kennelijk is gebaseerd wankel en éénzijdig zijn, met onzekere en 
mogelijk onwenselijke gevolgen. Omdat informatie, ook indien zij perfect uitsluitbaar is, 
publiek-goedkenmerken blijft bezitten, blijft er sprake van onderbenutting, en blijft de trade-
off tussen statische en dynamische efficiëntie bestaan. Er valt niet te zeggen of de toename 
van uitsluitbaarheid door middel van technische voorzieningen welvaartsverhogend is of niet.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

De hierboven gegeven conclusies zijn in feite al de beleidsconsequenties.  

XI. Landes & Posner, 'An Economic Analysis of Copyright 
Law' (1989) 

Bibliografische gegevens 

Landes, William M & Posner, Richard A (1989). 'An Economic Analysis of Copyright Law'. 
Journal of Legal Studies, Vol. 18 (2). pp. 325–63. 
Vindplaats: cyber.law.harvard.edu/ipcoop/89land1.html (niet helemaal compleet). 
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Doel publicatie 

Doel van dit vaak geciteerde artikel is een economische rationale te geven voor de vorm die 
het auteursrecht door de tijd heen heeft gekregen. Dit wordt geïllustreerd met een 
rekenkundig model. Het artikel richt zich voornamelijk op geschreven werken in de 
Amerikaanse context, maar trekt parallellen naar andere typen auteursrechtelijk beschermde 
werken zoals muziek. 

Dit artikel is gebaseerd op een analyse van bestaand materiaal, aangevuld met een 
rekenmodel waarmee de economische wenselijkheid van bepaalde beslissingen kan worden 
getoetst. 

Samenvatting 

Het centrale probleem bij auteursrecht vanuit een economische optiek, is het vinden van de 
beste balans tussen toegang tot werken en prikkels om werken te creëren. De hoogste 
economische efficiency vindt plaats bij maximalisatie van de opbrengsten van werken minus 
de verliezen als gevolg van beperkte toegang en de kosten om auteursrechten te 
administreren. 

Economische kernbegrippen in de analyse zijn:  

• Creatiekosten van een werk (waarbij de auteur en de uitgever hier als een eenheid 
worden beschouwd); 

• Reproductiekosten voor het produceren van individuele kopieën; 
• De vraagcurve voor werken, die verondersteld wordt aflopend te zijn omdat er goede 

maar geen perfecte substituten voor een gegeven werk zijn; 
• Prijsdifferentiatie, die vooral in de tijd kan plaatsvinden (hardcover/paperback of 

bioscoopfilm/DVD/video/televisie). 
 
Reproductie van een werk in een bepaald volume vindt plaats als het verschil tussen de prijs 
en de marginale kosten minimaal de creatiekosten en de risicocompensatie dekken (er is 
sprake van een risico omdat lang niet alle werken uiteindelijk populair worden). 

Naast auteursrecht bestaan er aspecten die een werk in bepaalde mate kunnen beschermen 
en daarmee het belang van auteursrecht kunnen doen afnemen. De belangrijkste zijn:66  

- de mate waarin een kopie inferieur is aan het origineel; 
- de tijd die het kopiëren in beslag neemt (en de first mover voorsprong die de 

originele schepper daarmee heeft; vooral van belang bij werken waarvan de waarde 
snel afneemt); 

- de mate waarin contractuele bepalingen het kopiëren van werken kunnen 
tegenhouden (vooral mogelijk bij kleinere oplagen); 

- de mate waarin de eerste (groep) afnemers een hogere prijs kan worden gerekend 
om te compenseren voor de gemaakte kopieën (vb. bibliotheken in het geval van 
wetenschappelijke tijdschriften); 

- De mate waarin de schepper de waarde van zijn werk op andere wijzen kan 
internaliseren, zoals door een hoger salaris of een hogere status (bijvoorbeeld bij 
publicerende wetenschappers). 

 
Onder meer op basis van de genoemde punten concluderen sommige onderzoekers dat het 
auteursrecht in feite overbodig is en zelfs ongewenst hoge kosten voor naleving met zich 
meebrengt. De auteurs van dit artikel stellen dat het moeilijk vast te stellen is of het bestaan 
                                               

66 Andere auteurs zoals Gallini & Schotchmer (2001) voegen hier onder meer digitale 
beschermingsmethoden (zoals DRM) aan toe. 
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van auteursrecht in het algemeen wenselijk is. Wel kan een aantal onwenselijke situaties 
benoemd worden die het auteursrecht in ieder geval voorkomt. 

Een vaak onderkend aspect is dat het auteursrecht boven een bepaald beschermingsniveau 
de creatiekosten verhoogt en daarmee contraproductief gaat werken. Een nieuw werk bouwt 
meestal voort op materiaal uit eerdere werken (karakters, situaties, plot). Een te grote 
bescherming belemmert auteurs bij het creëren van nieuwe werken, ze ondervinden kosten 
bij het verwerven van rechten tot bestaand materiaal of ze maken kosten bij het inventief 
omzeilen van bestaande rechten. De belangen hierbij verschillen overigens voor beginnende 
auteurs tegenover gevestigde schrijvers.  

Het artikel staat vervolgens stil bij de aard van auteursrechtelijke bescherming, en met 
name bij de grenzen tussen wat wel en wat niet als inbreuk op het auteursrecht wordt 
beschouwd. In beginsel is bij auteursrecht het ‘onbedoelde kopiëren’ niet strafbaar (een 
auteur creëert een werk dat identiek is aan een bestaand werk zonder dat laatste werk te 
kennen). De economische verklaring daarvoor kan zijn dat (1) de kosten die gemoeid zouden 
zijn met het controleren van de ontelbare bestaande publicaties in combinatie met de lage 
kans dat deze situatie optreedt, tot een lagere welvaart zouden leiden en (2) de nieuwe 
auteur opnieuw alle creatiekosten draagt en niet aan ‘free-riding’ doet, iets dat het 
auteursrecht juist wil voorkomen. Het is overigens van belang op te merken dat bij muziek 
de kans veel groter is dat het probleem van onbedoeld kopiëren zich voordoet. Veel liedjes 
uit het populaire genre hebben een eenvoudige melodie en het aantal melodievariaties is 
relatief beperkt. Ook is in de muziek het risico groter dat een artiest bij het schrijven 
onbewust een eerder gehoorde melodie in gedachten heeft. 

Essentieel bij auteursrecht is de bescherming van de expressie, niet de bescherming van het 
idee zoals we dat uit het octrooirecht kennen. De economische rationale voor dit beginsel is 
als volgt uit te leggen. Stel dat een auteur schrijft over een romance tussen twee jonge 
mensen uit een verschillend milieu van wie de ouders in een vete verwikkeld zijn. Stel dat dit 
idee beschermd zou zijn, dan zouden alle andere auteurs daarna hogere creatiekosten 
ervaren, ofwel voor het ontwikkelen van een nieuw idee, ofwel licentie- of andere 
transactiekosten. (Merk op dat de ontwikkelingskosten van een dergelijk idee vaak 
verwaarloosbaar zijn, in tegenstelling tot de ideeën die ten grond liggen aan octrooien.) Het 
netto effect is dat het aantal nieuwe werken sterk zal afnemen. Dit is een typisch voorbeeld 
van welvaartsverliezen door monopolievorming. Een andere economische verklaring is dat er 
bij de bescherming van ideeën een run zal ontstaan op het vastleggen van ideeën (bij slechts 
een minimale expressie) terwijl de disseminatie van werken achterblijft.  

Het onderscheid tussen een expressie en een idee is overigens niet altijd evident. Bij een 
hoogwaardige wetenschappelijke theorie is het onderscheid tussen idee en expressie minder 
duidelijk en is er vaak wél sprake van een substantiële investering in ontwikkeling voor het 
idee. 

Ten slotte zijn er situaties waarin ideeën en expressies met elkaar versmolten zijn. Dit is het 
geval waarin en maar één of enkele expressies zijn waarin een idee beschreven kan worden 
(denk aan de tekening van een architect voor een gebouw). Hier ligt ook een link naar de 
icoongebaseerde presentatie bij computerprogramma’s en daarmee naar de huidige 
controverse of het auteursrecht op computerprogrammatuur zich uitstrekt tot de visuele 
‘desktop’.  

Belangrijkste conclusies 

In het licht van de specifieke interesses bij het huidige onderzoek trekken de schrijvers van 
dit artikel twee belangrijke conclusies: 
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1. Overbescherming van auteursrechten schaadt de input van het creatieproces, werkt 
daardoor averechts en is daarom uit economisch oogpunt ongewenst. 

2. Auteursrechtelijke bescherming moet niet worden gegeven als ideeën en expressie 
samenvallen (architectuur, bepaalde non-fictie zoals geschiedschrijving).  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Met name in de optiek van ICT en nieuwe media is de vraag van groot belang of expressie en 
achterliggend idee voldoende goed te scheiden zijn. Is dit niet het geval, dan volgt de vraag 
of het auteursrecht vanuit economische optiek beter ingeperkt kan worden om 
monopolievorming op het idee en het daarmee geassocieerde welvaartsverlies te voorkomen. 
Deze vraag speelt onder meer bij de grafische presentatie (‘desktop’) van 
computerprogrammatuur. Hierbij zou feitelijk het idee op waarde worden beoordeeld met 
behulp van toetsen, waarbij deze laatste grotendeels zouden kunnen overeenkomen met de 
toetsen die bij octrooirecht gebruikelijk zijn. 

XII. Lang, ‘Who owns the course? Online composition 
courses in an era of changing intellectual property 
policies’ (1998) 

Bibliografische gegevens 

Lang, S. (1998). 'Who owns the course? Online composition courses in an era of changing 
intellectual property policies'. Computers and Composition (15), pp. 215–228. 

Doel publicatie 

Het artikel onderzoekt het huidige auteursrecht in de VS, de uiteenlopende jurisprudentie 
over het auteursrecht op lesmateriaal, universitair beleid over patenten en copyright en de 
veranderende omgeving van educatieve instellingen (steeds meer online cursussen).  

De centrale vraag is: wie heeft het copyright op het cursusmateriaal dat faculty members 
maken voor een cursus? 

Samenvatting 

Er wordt een overzicht gegeven van verschillende rechtszaken die in de VS gespeeld hebben, 
over het eigendom van lesmateriaal wat door een docent gemaakt wordt (sheets etc.). In de 
Copyright Act van 1976 staat dat wanneer een werk gemaakt wordt dat binnen de scope valt 
van de werkzaamheden van de werknemer, het eigendom dan toekomt aan de werkgever. 
Omdat lesmateriaal gemaakt wordt ter uitoefening van de werkzaamheden als onderwijzer, 
kun je zeggen dat het lesmateriaal volgens de Copyright Act toe komt aan de universiteit.  

In de loop der jaren zijn er echter allerlei rechters geweest die anders beslisten. Zoals in de 
zaak Sherrill v. Grieves uit 1929, oordeelde de rechter dat een professor die in dienst is van 
een lesgevende instelling niet verplicht is om zijn colleges op papier te zetten en dat 
wanneer hij dat wel doet hij niet het eigendom daarover ‘kwijt kan raken’ aan de universiteit.  

In de zaak Williams versus Weisser (1969) was het volgens de rechter traditie dat 
professoren het copyright hebben over hun werk en dat werkgevers (universiteiten dus) 
geen praktische reden hebben om het auteursrecht te claimen, aangezien er slechts een 
gering financieel belang mee gemoeid is.  
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Maar uit andere jurisprudentie blijkt dat wanneer er in het arbeidscontract overeengekomen 
wordt dat de gemaakte werken eigendom worden van de universiteit, dat boven die traditie 
en de copyright law gaat. De universiteit heeft dus het eigendom. 

Kortom, het is onduidelijk wanneer het auteursrecht op lesmateriaal nu ligt bij de maker (de 
professor, docent etc) of bij de werkgever (de onderwijsinstelling). Vroeger maakte het vaak 
niet zo heel veel uit wie het auteursrecht had, omdat er vaak kleine belangen speelden. In 
de veranderende tijd van internet en telecommunicatie is het echter volgens Lang zeer 
belangrijk om te weten wanneer iets tot het eigendom van de maker behoort en wanneer tot 
zijn werkgever, want netwerktechnologieën bieden, volgens Lang, de mogelijkheid om 
cursussen aan te bieden aan een veel groter publiek, doordat de fysieke grenzen van de 
universiteit zijn komen te vervallen. Dit creëert ook mogelijkheden voor een professor, 
docent etc. wanneer die een nieuwe, goede manier van lesgeven uitvindt en hij heeft het 
auteurrecht over deze nieuwe methode van lesgeven, hij de cursus zelf kan gaan aanbieden 
via bijvoorbeeld internet. Zo schiet de waarde van het hebben van auteursrecht op 
lesmaterialen opeens aanzienlijk omhoog en zou de universiteit bovendien veel collegegeld 
mislopen en. 

Omgekeerd geldt dat tegenwoordig veel docenten lesgeven op meerdere 
onderwijsinstellingen, vaker van baan verwisselen etc. Wanneer zij niet het auteursrecht 
hebben op het door hen gecreëerde lesmateriaal, mogen zij dat lesmateriaal dus alleen 
gebruiken op de onderwijsinstelling waar (voor) ze het gemaakt hebben. Dit maakt hun 
positie natuurlijk zeer ingewikkeld, zeker wanneer je bijvoorbeeld hetzelfde vak geeft op 
verschillende universiteiten. Welke universiteit heeft dan het auteursrecht? Moet je dan 
betalen als je je sheets wilt gebruiken op een andere universiteit etc? Daar bovenop zal er in 
een dergelijk klimaat weinig gebruik worden gemaakt van lesgeven via internet, want de 
kans bestaat dan dat vorige werkgevers zien welke sheets je gebruikt en het auteursrecht 
daarop gaan claimen.  

Door de technologische vooruitgang gaat er ook voor onderwijsinstellingen een hele nieuwe 
wereld open. Men dient er volgens Lang over te gaan nadenken welke mogelijkheden die 
technologische vernieuwingen bieden voor de wijze van lesgeven. En daarop volgens hoe 
men die nieuwe manieren van lesgeven wil gaan invullen en hoe de taken van werknemers 
daardoor veranderen en wat de consequenties daarvan zijn.  

Belangrijkste conclusies 

In de tijd van telecommunicatie is het voor onderwijsinstellingen en hun werknemers 
belangrijk om te weten wie het auteursrecht heeft over het lesmateriaal wat gemaakt wordt 
(bijv. sheets). Vroeger was namelijk de economische waarde van het auteursrecht op dit 
soort werken gering, maar in de tijd van massa communicatie blijkt deze waarde aanzienlijk 
toe te kunnen nemen.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Volgens Lang dient er na te worden gedacht over de veranderingen op communicatiegebied 
en wat voor gevolgen die kan hebben voor lesgevende instellingen en hun werknemers. Ook 
professoren, docenten en andere personen die lesgevend materiaal maken, dienen zicht 
bewuster te worden van de mogelijkheden die zij hebben met hun werk en de rechten die ze 
daartoe hebben.  

Er dient een volgens Lang eens goed gekeken te worden naar de mogelijkheden die nieuwe 
communicatiemiddelen bieden voor het geven van onderwijs, hoe de invulling daarvan is, 
wie daarvoor gaat zorgen en vooral wat de rol van een ‘faculty member’, zoals zij het noemt, 
dan gaat worden. 
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XIII. Liebowitz, ‘Back to the future: Can copyright owners 
appropriate revenues in the case of new copying 
technologies?’ (2002) 

Bibliografische gegevens 

Liebowitz, S. (2002). Back to the future: Can copyright owners appropriate revenues in the 
case of new copying technologies? Paper voor de SERCI 2002 conferentie (Society for 
Economic Research on Copyright Issues). 

Doel publicatie  

Beschouwing van de mate waarin kopiëren schadelijk is voor de houders van auteursrechten, 
zowel in het licht van ‘historische’ feiten (fotokopiëren, video-opnamen, audio-opnamen) 
alsook de situatie bij nieuwe technologieën zoals peer-to-peer internetmuziekdiensten. 

Het artikel betreft een beschouwing, geeft een summiere analyse van relevante literatuur en 
stromingen en presenteert een economisch model ter illustratie van de eventuele 
mogelijkheid voor producenten op (indirect) opbrengsten toe te eigenen. 

Samenvatting 

De discussie over de gevolgen van kopiëren (piraterij67) van beschermd materiaal is 
omgeven door veel onzekerheden. De centrale vraag is hier hoeverre houders van 
eigendomsrechten zich de waarde van consumptie kunnen toe-eigenen (in verschillende 
situaties waarin er al dan niet gekopieerd wordt) en de mate waarin deze toe-eigening de 
consumptie hindert. De relevant van deze vraag groeit als gevolg van ontwikkelingen zoals 
de toename van het aandeel van intellectueel eigendom in de economie en technologische 
mogelijkheden zoals digitale opslag.  

De economische kennis op het gebied van de effecten (impact) van kopieergedrag is 
beperkt. We kunnen een onderscheid maken tussen de ‘oude school’ en de nieuwere 
literatuur. De eerste, tot ongeveer midden jaren tachtig, richtte zich vooral op de trade-off 
tussen consumptie-efficiëntie (maximaliseren van de netto waarde bij consumenten van een 
IE goed) en de productie-efficiëntie (het behouden van prikkels om deze goederen op 
efficiënte wijze voort te brengen). De discussies van deze ‘oude school’ bleven voornamelijk 
binnen een relatief kleine kring van geïnteresseerde wetenschappers zoals Ordover en Willig, 
Liebowitz en Margolis, Johnsen en Novos en Waldman.68  

De stroom meer recente literatuur werd aangewakkerd door de wasdom van onderzoek over 
netwerkeffecten. Als, in de context van kopiëren, er sterke netwerkeffecten aanwezig zijn 
dan zou het zo kunnen zijn dat ongeoorloofde kopieën de waarde van een werk voor 
rechtmatige kopers doet toenemen en aldus profijtelijk kan zijn voor de producenten. 
Sleutelpublicaties die dit idee uitdragen zijn van Conner & Rumelt, Takeyama en Shy & 
Thisse. Een voorbeeld is het gebruik van tekstverwerkers: hoe meer gebruikers een pakket 
kiezen (legaal of illegaal), hoe groter de waarde is voor een individuele gebruiker. Immers, 
het wordt eenvoudiger om teksten met andere individuen uit te wisselen. Als consequentie 

                                               

67 De term piraterij wordt hier gebruikt voor alle vormen van kopiëren, ook die waarbij een individuele 
eindgebruiker één enkel kopie voor zichzelf of voor een ander maakt. (Dit in tegenstelling tot sommige 
andere auteurs, die met deze term specifiek doelen op het georganiseerd, op grotere schaal kopiëren 
met winstbejag.) 
68 Dit staat in groot contrast met bijvoorbeeld het artikel over auteursrecht van Landes en Posner (ook 
bestudeerd voor dit literatuuronderzoek), dat een zeer breed publiek vond. 
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zouden rechtmatige kopers bereid een hogere prijs te betalen. Liebowitz stelt zelf in dit 
artikel overigens dat deze effecten naar zijn mening onwaarschijnlijk zijn, gezien het toch 
wat geringere belang van netwerkeffecten in auteursrechtelijke markten.  

Liebowitz stelt dat in het algemeen de zorg terecht is dat illegaal kopiëren schadelijk is voor 
de inkomsten van producenten. Er lijken echter een aantal uitzonderingen op deze regel te 
zijn en het is een empirische vraag hoe waarschijnlijk deze uitzonderingen zijn. Het gaat om 
de volgende uitzonderingen: 

• Indirecte toe-eigening (indirect appropriability). Hier is sprake van als de 
rechthebbende een hogere prijs kan vragen voor de originele waarvan 
ongeautoriseerde kopieën worden gemaakt. Kern is dat een consument meer waarde 
hecht aan een product dat gekopieerd kan (of mag) worden. Bijvoorbeeld, stel dat 
elke koper van een CD tevens een cassette van dezelfde muziek bezitten om in de 
auto af te spelen. In plaats van de aanschaf van een CD à $9 plus een cassette à $4 
zou de consument bereid zijn een CD à $13 te kopen (aangenomen dat de 
kopieerkosten nihil zijn).69 Er bestaan echter een aantal complicerende factoren, en 
het zal van de situatie afhangen of een dergelijke vorm van indirecte toe-eigening 
werkelijk zullen functioneren. Van belang is in ieder geval de variabiliteit in het 
aantal kopieën (in andere woorden: de spreiding van het kopieergedrag). Als van 
ieder origineel ongeveer even veel kopieën worden gemaakt, kan het systeem best 
werken. Maar als van een enkel origineel honderden kopieën worden gemaakt terwijl 
van honderden anderen originelen geen kopieën worden gemaakt, is een systeem 
met deze vorm van indirecte toe-eigening zeer moeilijk in te richten. Een variant op 
de hier besproken indirecte toe-eigening is de heffing op media en 
kopieer(/opname)apparatuur zoals die in Canada en in diverse Europese landen is 
ingevoerd.  

• Publiciteit (exposure effects). Dit betreft het effect dat kopieën (zoals 
downloaden via Napster) kunnen leiden betere kennismaking met muziek, om 
vervolgens tot verkoop te leiden (‘sampling’). Kopieën kunnen daarbij een betere 
vorm van kennismaking vormen dan traditionele methoden zoals beluisteren in de 
muziekwinkel of de radio. Als het zo is dat Napster voornamelijk informatie levert 
dan zou het zelfs tot een hogere betalingsbereidheid kunnen leiden en zo tot 
omzetgroei bij producenten. Liebowitz volgt deze redenering echter slechts in zeer 
beperkte mate. Juist omdat de eindgebruiker in deze situatie beter bevredigd wordt 
door de geselecteerde muziek kan de vraag naar muziek afnemen. Dit effect wordt 
geïllustreerd met enkele vraagcurven.  

• Minder exotische gevallen van onschadelijk kopieergedrag. Hier valt onder 
meer het voorbeeld onder waarbij de piraten de originele muziekdrager niet gekocht 
zouden hebben als ze geen uitzicht bood op kopiëren.  

Er is sprake van een serieus tekort aan empirisch materiaal om meer te leren van de 
feitelijke impact van kopiëren. Twee vroege, maar onvolledige voorbeelden zijn de studies 
van de Canadese Department of Intellectuel Property en de Office of Technology Assessment 
(OTA). Geen van beide organisaties bestaan overigens nog. Een deel van hun zwakte zit in 
het gebruik van surveys bij de dataverzameling. Ander empirisch materiaal is vooral door 
vertegenwoordigers van producenten of van hun tegenspelers verzameld, en moet daarom 
met de nodige voorzichtigheid worden benaderd.  

                                               

69 De logica hier is analoog aan die van de wederverkoop van een duurzaam goed in een andere markt. 
Een koper is bereid meer te betalen voor een auto die te zijner tijd weer doorverkocht kan worden dan 
een auto waarbij dat niet zo is.  
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Telkens als een nieuwe technische mogelijkheid (of bedreiging, zoals anderen het zullen 
noemen) verschijnt dan lijkt dat aanleiding voor een nieuwe, diepgaande analyse omdat 
deze nieuwe technologie volledig onvergelijkbaar zou zijn met alles dat daarvoor bestond. 
Deze houding is misleidend; situaties zijn wel degelijk vaak onderling vergelijkbaar. Dit 
artikel bespreekt een viertal technologische uitdagingen uit het verleden: 

• Fotokopiëren. Dit is een goed gedocumenteerd voorbeeld waarbij indirecte toe-
eigening al voor langere tijd goed blijkt te functioneren. Ondanks de klachten van de 
uitgevers blijkt deze markt een goede groei te vertonen en winstgevend te zijn.  

• Video-opnamen. In de beroemde Betamax rechtszaak werd na uitgebreide analyse 
besloten om de introductie van videorecorders die het mogelijk maakten 
televisieprogramma’s op te nemen niet te verbieden. Ze zouden de inkomsten van de 
uitzendorganisaties amper beïnvloeden, mede omdat de hoeveelheid kopieën 
betrekkelijk klein zou zijn. Deze verwachting werd bewaarheid: niet alleen vaarden 
deze uitzendorganisaties wel bij de videorecorder, de filmindustrie ontdekte dat er 
een markt voor voorbespeelde films ontstond met een enorme omvang. 

• Audio-opnamen. Ook in deze markt is min of meer gebleken dat het maken van 
(cassette)kopieën de markt vermoedelijk meer goed dan kwaad heeft gedaan. Pas in 
de vroege jaren ’90 werden in de VS beperkende regels ingevoerd (de Audio Home 
Recording Act). Deze regels hebben weinig effect gehad: de technologie waarop deze 
regels vooral waren gericht (de Digital Audio Tape – DAT) haalde nooit enige 
serieuze penetratie in de consumentenmarkt. Andere, moderne apparaten die 
digitale audio-opname mogelijk maken zoals Cd-schrijvers in computers worden juist 
weer niet als opnameapparaten beschouwd die onder deze wet vallen.  

• Peer-to-peer internetmuziekdiensten. Hoewel de producenten eerder al te vaak 
loos alarm sloeg als het om bedreigingen van hun belangen ging zou het bij MP3’s en 
peer-to-peer internetmuziekdiensten zoals Napster wel eens zo ver kunnen zijn. Drie 
redenen hiervoor zijn dat (1) indirecte opbrengsten niet goed toegeëigend kunnen 
worden omdat de spreiding in kopieergedrag zeer groot is, (2) de hoeveelheid 
kopieën overstelpend groot lijkt en (3) kopieën goede substituten voor originelen 
lijken te vormen.  

Ten slotte gaat het papier dieper in op de ‘Napster case’ (A&M records vs. Napster, begonnen 
met een hearing in de herfst van 2000) en het economische bewijsmateriaal dat daarbij 
gebruikt is. Diverse bekende economen hebben hierbij de aangeklaagde en de aanklagende 
partij bijgestaan, waaronder David Teece en Robert Hall. Kernvraag is of er empirisch bewijs 
bestaat dat het gebruik van Napster de verkoop van Cd’s negatief beïnvloed. A&M Records 
bracht daarbij een onderzoek in waarbij de omzet bij enkele platenzaken nabij een 
universiteitscampus werd vergeleken met die van platenzaken die op een plaats gelegen zijn 
waar het Napster-gebruik veel lager is. Hoewel Liebowitz stelt dat een dergelijke statistische 
analyse de manier is om een dergelijke invloed vast te stellen70 heeft de analyse zoals die 
voor deze zaak is gedaan enkele ernstige tekortkomingen. Zo zijn de meetmomenten wat 
ongelukkig ten opzichte van het te meten effect, is het de vraag of de platenwinkels waar 
gemeten werd wel representatief zijn en kan het mogelijke effect van Napster niet voldoende 
geïsoleerd worden van andere invloeden die min of meer tegelijkertijd speelden.  

Een tweetal surveys die ingebracht werden in het onderzoek hebben ook tekortkomingen. Zo 
is het goed mogelijk dat de ondervraagden op de hoogte waren van de juridische problemen 
waarin Napster verkeerde en kan niet uitgesloten worden dat ondervraagden wenselijke 
antwoorden zouden geven. Ook zijn de vraagstellingen en de verdere analyse (combinatie) 
                                               

70 Waarbij het overigens nog de vraag is of deze invloed van blijvende aard is. 
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daarvan ter discussie te stellen. Al met al is er behoefte aan betrouwbaarder empirisch 
onderzoek om de gezochte relatie tussen peer-to-peer internetmuziekdiensten en de verkoop 
van cd’s vast te stellen.  

Het paper sluit af met de eerder genoemde constatering dat onze kennis met betrekking tot 
de gevolgen van kopiëren en het gedrag van consumenten onvoldoende is. Men zou 
verwachten dat het grootschalige gebruik van peer-to-peer internetmuziekdiensten 
vergaande (landelijke) gevolgen zou hebben voor cd-verkoop maar deze zijn niet waar te 
nemen.71 Liebowitz noemt zes hypothesen die dat zouden kunnen verklaren.  

Belangrijkste conclusies 

Onze kennis van de gevolgen van kopiëren en, meer in het bijzonder, de gevolgen van peer-
to-peer internetmuziekdiensten voor de cd-verkoop is zeer beperkt. Vermoedelijk is het zo 
dat in zijn algemeenheid illegaal kopiëren schadelijk is voor de inkomsten van producenten. 
Hier bestaan een aantal uitzonderingen op, waaronder de indirecte toe-eigening (indirect 
appropriability) en het effect van publiciteit (exposure effects). De mate waarin deze effecten 
gelden in specifieke (nieuwe) markten is vooralsnog onduidelijk. Hoewel enkele economen al 
wel modellen hebben opgesteld voor de gezochte relatie, is er een grote behoefte aan 
empirisch onderzoek daarnaar. Het kan namelijk best goed zijn dat assumpties betreffende 
consumentengedrag die nu de basis vormen van economische modellen helemaal niet 
kloppen. 

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Liebowitz stelt dat vooralsnog het auteursrecht– bij een steeds wijzigende technologie — op 
een behoorlijke wijze tot een balans heeft geleid tussen kosten en opbrengsten bij zowel de 
producenten als gebruikers. Er bestaat echter een serieus gebrek aan inzicht om te kunnen 
stellen dat dit bij de meest recente bedreiging (peer-to-peer internetmuziekdiensten) weer 
zo zou zijn. Bij dit gebrek aan bewijs is het te vroeg voor ingrijpen of aanpassingen in de 
(auteurs)wet. Voorlopig niets veranderen dus, maar gedegen empirisch onderzoek uitvoeren. 

XIV. Lichtman, ‘Property Rights in Emerging Platform 
Technologies’ (2000)  

Bibliografische gegevens 

Lichtman, Douglas G. (2000). ‘Property Rights in Emerging Platform Technologies’. Journal of 
Legal Studies, Vol. 29, p. 615. Previously published as: John M. Olin, Law & Economics 
Working Paper No. 97, http://papers.ssrn.com/paper.taf?ABSTRACT_ID=216533; modified 
and reprinted as ‘Open Architecture Approaches to Innovation’ (2000), in: Vogelsang & 
Compaine (eds.), The Internet Upheaval, MIT Press.  

Doel publicatie 

Het artikel geeft argumenten voor eigendom van ‘emerging platform technologies’. Het 
artikel bouwt voort op de tak van literatuur die is geïnitieerd door Kitch (1977)72 rond de 
vraag of oorspronkelijke innovatoren het proces van verbetering en latere, voortbouwende 
innovatie moeten kunnen coördineren, om de verspilling door duplicatie van onderzoek en/of 

                                               

71 Hierin verschilt Liebowitz overigens van waarneming met bijvoorbeeld William Fisher. 
72 Kitch, Edmund, ‘The Nature and Function of the Patent System’, Journal of Law and Economy, Vol. 20, 
p. 265 (1977). 
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‘patent races’ te voorkomen. Dit geschiedt door hieraan een tweede type coördinatie toe te 
voegen, namelijk coördinatie met betrekking tot de hoogte van prijzen. 

Samenvatting 

Het artikel beschrijft een externaliteit die optreedt in veel markten, specifiek markten waar 
één onderneming een ‘platform’-technologie produceert zoals een computer, spelcomputer, 
of besturingssysteem voor computers, terwijl meerdere andere ondernemingen 
complementen produceren voor dat platform (d.w.z. die daarmee compatibel zijn), zoals 
software of computerspellen.  

Hiervoor zijn drie voorwaarden vereist:  

(1) consumenten doen initiële investeringen die de waarde van een aantal andere producten 
doen toenemen;  

(2) deze producten worden verkocht door verschillende ondernemingen; 

(3) een subset van deze ondernemingen heeft op zijn minst een beperkte mate van 
markmacht.  

Deze externaliteit leidt ertoe dat (sommige) producenten van complementen prijzen vragen 
die dusdanig hoog zijn dat ze niet winstmaximaliserend zijn. Met andere woorden: zij zouden 
meer winst kunnen maken indien zij hun prijzen zouden kunnen coördineren (in een kartel 
bijvoorbeeld), d.w.z. afspreken om lagere prijzen te vragen.73  

In veel markten is zulke coördinatie mogelijk door middel van het afsluiten van contracten 
(partiële integratie) of gehele integratie. In markten met relatief nieuwe 
platformtechnologieën is zulke coördinatie echter over het algemeen niet goed haalbaar 
wegens het dynamische karakter daarvan, het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk om vooraf te 
kunnen bepalen wat (de meest) waardevolle complementen zijn, omdat deze nog moeten 
worden ontdekt, en welke onderneming deze het beste kan produceren.  

Intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) bieden een zekere, doch zeer 
beperkte mate van zeggenschap over welke andere ondernemingen complementen voor het 
platform kunnen maken. Het artikel verklaart waarom zulke intellectuele eigendomsrechten 
de beschreven soort van prijscoördinatie kunnen en zouden moeten faciliteren in een 
dergelijke ‘emerging technology’ omgeving, in tegenstelling tot de nu overheersende houding 
waarbij de achterhaalde vrees overheerst dat te veel controlemogelijkheden voor eigenaars 
van een platform leiden tot uitsluiting van andere ondernemingen die complementen kunnen 
produceren. Er wordt niet voor gepleit dat platformeigenaars perfecte controle zouden 
moeten hebben, maar dat de bovengenoemde factor expliciet in aanmerking zou moeten 
worden genomen.  

                                               

73 Normaal gesproken geldt dat leden van een kartel hogere prijzen kunnen vragen en hogere winsten 
kunnen genereren dan ondernemers die in concurrentie met elkaars zijn. In dit geval geldt dat niet. 
‘Concurrentie” tussen deze ondernemingen (het is niet echt concurrentie want de ene onderneming 
produceert een platform/platform-technologie en de andere complementen voor dat platform) leidt in dit 
geval tot hogere prijzen en coördinatie (kartel) tot lagere prijzen. In dit verband is van belang de theorie 
van dubbele marginalisatie (zie bijvoorbeeld Economides, Nicholas, and Steven C. Salop, (1992), 
"Competition and Integration among Complements, and Network Market Structure," Journal of Industrial 
Economics, Vol. 40, No. 1, pp. 105–123) en van complementaire monopolisten (zie Cournot modellen in 
vele tekstboeken). 
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Belangrijkste conclusies 

Intellectuele eigendomsrechten zouden rekening moeten houden met argumenten om 
prijscoördinatie in hierboven beschreven zin moeten faciliteren in een ‘emerging platform 
technology’ omgeving.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Impliceert dat terughoudendheid bij de vormgeving van intellectueel eigendomsrecht wat 
betreft de bescherming van aspecten zoals interfaces in bepaalde omstandigheden misplaatst 
kan zijn, evenals een wettelijk recht op reverse engineering om interoperabiliteit te 
bewerkstelligen.  

Schept onduidelijkheid over het te volgen beleid, wegens contrasterende conclusies in 
vergelijking met andere literatuur, zoals Baseman, Warren-Boulton & Woroch (1995) en 
sommige literatuur over netwerkeffecten en ‘lock-in’.  

Mogelijk zijn de conclusies van Lichtman en die van Baseman, Warren-Boulton & Woroch te 
combineren. De positie van nieuwe kernspelers (de ontwikkelaars van ‘platforms’) zou 
namelijk in de ontstaansfase versterkt kunnen worden (onder meer door een sterk 
auteursrecht) terwijl de positie van dergelijke spelers in de monopoliefase juist afgezwakt 
wordt.  

XV. Lessig, 'Intellectual Property and Code' (1996) 

Bibliografische gegevens 

Lessig, Lawrence (1996). 'Intellectual Property and Code'. St. John’s Journal of Legal 
Comment, Vol. 11, p. 635 

Doel publicatie 

In dit opiniërende stuk stelt Lessig de gevaren aan de orde die de privatisering van het recht 
zouden hebben als technische voorzieningen de feitelijke bescherming zouden gaan vormen.  

Samenvatting 

Concepten zoals fair use staan onder grote druk, nu de bescherming van informatiegoederen 
steeds meer door technische voorzieningen wordt afgedwongen in plaats van door de wet. 
Hoewel fair use nog steeds onderdeel van de wet zal zijn, is dat alleen relevant voor zover 
deze wet niet vervangen wordt door techniek. Alleen wanneer deze wettelijk bepalingen 
worden gerepliceerd in de techniek blijven ze hun waarde behouden.  

Hoewel intellectueel eigendom door vele analoog wordt beschouwd met echt eigendom zijn 
er belangrijke verschillen, ook in de rationale voor de twee categorieën rechten. Tastbare 
goederen zijn rivaliserend; traditioneel eigendomsrecht is er dan ook om de eigenaar ervan 
tegen schade te hoeden. Informatiegoederen zijn echter niet rivaliserend; als iemand een 
boek lees ontneemt dat niet iemand anders de mogelijkheid hetzelfde boek te lezen. De 
rationale achter intellectueel eigendomsrecht is dan ook dat de voortbrenger voldoende 
prikkels moeten worden gegeven om werken te produceren. Voldoende prikkels is hierbij iets 
anders dan ‘volledige controle’.  

De vraag is vervolgens op welke wijze de genoemde prikkels in de omgeving van internet 
moeten worden geboden. Dat kan in beginsel ofwel via de wet, ofwel via ‘code’ (waarmee in 
feite technische voorzieningen worden bedoeld). In het geval van bescherming via code moet 
afgevraagd worden in hoeverre de wet toestaat dat de bescherming via code verder gaat dan 
de bescherming waarin de wet zelf al voorziet.  
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De huidige regels onderkennen dit probleem. Ze versterken niet alleen het eigendomsrecht 
maar faciliteren ook de substitutie van de wet door code.  

Belangrijkste conclusies 

Het artikel spreekt de zorg uit dat het recht geprivatiseerd zal worden door technologie, en 
de bepalingen betreffende gebruik en gebruiksexcepties zullen ontworpen worden door de 
codeschrijvers, niet de beleidsmakers.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Beleidsmakers moeten geen vrijbrief geven aan technische voorzieningen, omdat dat tot 
aantasting van de rechten van belanghebbenden zal leiden. In plaats daarvan zouden ze er 
op toe moeten zien dat het eventuele gebruik van technische voorzieningen geen 
beperkingen oplegt in het kader van de fair use doctrine. 

XVI. Meurer (1997), ‘Price Discrimination, Personal Use and 
Piracy: Copyright Protection of Digital Works’ 

Bibliografische gegevens 

Michael J. Meurer (1997). ‘Price Discrimination, Personal Use and Piracy: Copyright 
Protection of Digital Works’. Buffalo Law Review, Vol. 45, p. 845,  
http://papers.ssrn.com/paper.taf?ABSTRACT_ID=49097.  

Doel publicatie 

De auteur wil ten eerste aantonen dat de mogelijkheden om prijsdiscriminatie toe te passen 
verruimd zouden worden als het voorstel van auteursrechthebbenden zou worden opgevolgd. 
Het voorstel behelst afschaffing van beperkingen op het auteursrecht (de Amerikaanse fair 
use exceptie, die naar de Europese / Nederlandse context geïnterpreteerd kan worden als 
beperkingen aan het auteursrecht, zoals de privé-kopie, het gebruik in besloten kring etc.) 
en afschaffing van de zogenaamde uitputtingsleer (die inhoudt dat de auteursrechthebbende 
na de verkoop van een exemplaar van een beschermd werk geen controle meer heeft over 
eventuele doorverkoop, uitlenen e.d.). Volgens auteursrechthebbenden is deze verandering 
nodig om hun aandeel in de winst te behouden, dat bedreigd wordt door — volgens hen — 
toenemende piraterij en het ongeautoriseerde delen van materiaal door consumenten.  

Ten tweede wil de auteur aantonen dat deze veranderingen niet nodig zijn om de 
auteursrechtindustrie hun aandeel in de winst te laten behouden. De auteur beargumenteert 
dat het voornaamste gevolg van de voorgestelde veranderingen in het auteursrecht niet zo 
zeer zouden leiden tot een afname van piraterij en delen van werken, maar vooral in een 
toename van de mogelijkheden om prijsdiscriminatie te plegen.  

Samenvatting 

Prijsdiscriminatie is het vragen van verschillende prijzen voor hetzelfde product aan 
verschillende consumenten, of het vragen van verschillende prijzen voor vergelijkbare 
producten aan verschillende consumenten waarbij de verschillen in prijzen los staan van de 
productiekosten van de producten.  

Prijsdiscriminatie is slechts mogelijk indien aan drie voorwaarden is voldaan:  

(1) de producent heeft kennis over de waardering voor een bepaald product door 
verschillende (groepen) consumenten (d.w.z. een manier om dit vooraf te meten / leren); 
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een veel gepraktiseerde methode is ‘metering’: het meten van de intensiteit van gebruik, 
ervan uitgaande dat dit gerelateerd is aan waardering voor het product.  

(2) de producent heeft een manier om doorverkopen (‘arbitrage’) door consumenten met 
een relatief lage waardering, die dus een lage prijs hebben betaald, het product 
doorverkopen aan consumenten met een relatief hoge waardering, die dus anders een hoge 
prijs zouden hebben moeten betalen; 

(3) de producent moet een zekere mate van marktmacht bezitten (dit is door het 
auteursrecht het geval).  

Veel marketingpraktijken voor auteursrechtelijk beschermd materiaal komen in feite neer op 
één of andere vorm van prijsdiscriminatie.  

Zelfs zonder grote veranderingen in de auteurswetgeving zou het netto effect van nieuwe 
technologie zijn dat de winsten van producenten toenemen, omdat hierdoor vele nieuwe 
markten ontstaan, terwijl piraterij en delen van materiaal ook vrij effectief met technische 
middelen kan worden bestreden (kopieerbeveiliging, geautomatiseerde opsporing etc.). 
Prijsdiscriminatie wordt immers makkelijker gemaakt door technische ontwikkelingen: door 
kopieerbeveiliging e.d. wordt doorverkopen (‘arbitrage’) belemmerd. Het verkrijgen van 
gedetailleerde informatie over de waardering van consumenten door ‘metering’ wordt 
makkelijker omdat pay-per-use modellen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld d.m.v. 
‘streaming media’ en encryptie), dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van het aanleggen 
van profielen op basis van al geconsumeerde informatie.  

De hierboven beschreven voorstellen om het auteursrecht aan te passen (d.w.z. de auteurs 
sterkere rechten te geven) vergroten ook vooral de mogelijkheden tot prijsdiscriminatie, en 
daarmee de winst van producenten. Bredere rechten voor producenten vergemakkelijken 
prijsdiscriminatie, bredere rechten voor gebruikers bemoeilijken dit. Een consument kan 
onder de bestaande regels een aangeschaft werk later kan doorverkopen: door de 
‘uitputtingsleer’ kunnen auteursrechthebbenden dit niet tegenhouden. Indien men deze regel 
afschaft, zouden consumenten dit dus niet meer kunnen doen, waardoor prijsdiscriminatie 
wordt vergemakkelijkt.  

De technische ontwikkelingen en de voorgestelde veranderingen in het juridische regime 
zouden ieder op zich al leiden tot een toename van de mogelijkheden om prijsdiscriminatie 
toe te passen, maar gezamenlijk nemen deze mogelijkheden enorm toe, omdat zij een 
complementair effect hebben.  

De nadelen van de huidige gebruiksrechten van de consument, zoals werken kunnen delen 
met vrienden, worden bovendien meestal overschat, omdat geen rekening wordt gehouden 
met het feit dat zulke praktijken de vraag kunnen vergroten door de effecten van mond-op-
mond-reclame, en dat de waarde voor de consument van het kunnen delen ook in de prijs 
kan worden verdisconteerd. Het is ook niet duidelijk dat technische ontwikkelingen zoals 
internet leiden tot een toename van het soort gebruik dat auteursrechthebbenden naar 
huidig recht niet kunnen tegenhouden, zoals delen van werken (de auteur maakt de 
vergelijking met de videorecorders, die netto juist tot een toename van de vraag hebben 
geleid).  

Belangrijkste conclusies 

De voorstellen om het auteursrecht aan te passen om de auteurs sterkere rechten te geven 
vergroten vooral de mogelijkheden tot prijsdiscriminatie, en daarmee de winst van 
producenten. Bredere rechten voor producenten vergemakkelijken prijsdiscriminatie, bredere 
rechten voor gebruikers bemoeilijken dit. De technologische ontwikkelingen maken 
prijsdiscriminatie ook makkelijker. Gezamenlijk versterken deze factoren elkaar. Aanpassing 
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van het auteursrecht is niet nodig om de winstgevendheid van de auteursrechtkernindustrie 
op peil te houden.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

De voorstellen om het auteursrecht aan te passen om de auteursrechthebbenden sterkere 
rechten te geven dienen niet te worden opgevolgd.  

XVII. Nadel, 'Questioning the economic justification for (and 
thus constitutionality of) copyright law’s prohibition 
against unauthorized copying' (2003)  

Bibliografische gegevens 

Nadel, Mark S. (2003). 'Questioning the economic justification for (and thus constitutionality 
of) copyright law’s prohibition against unauthorized copying'. AEI-brookings, Vol. 106. Joint 
Center for Regulatory Studies, Publication 03–1. 

Doel publicatie 

Dit artikel gaat in op de vraag of het auteursrecht, zoals vastgelegd in de huidige 
(Amerikaanse) wetgeving, economisch gerechtvaardigd is. Volgens de auteur is het 
auteursrecht niet alleen overbodig om het scheppen van werken te waarborgen, maar heeft 
het zelfs nadelige economische gevolgen. 

Samenvatting 

Dit artikel bouwt verder op het in 1970 verschenen artikel van Stephen Breyer74, waarin 
wordt aangetoond dat nieuwe technologieën andere business modellen ondersteunen zonder 
de noodzakelijkheid voor een brede rechtelijke bescherming. Dit kan het geval zijn voor 
verschillende submarkten van creatieve werken. De genoemde bescherming is momenteel 
vastgelegd in de bepaling voor Exclusive rights in copyrighted works (paragraaf 106 van de 
U.S. Copyright Act, die op haar beurt weer Title 17 van de United States Code vormt). 

Auteursrecht heeft twee belangrijke, maar tegengestelde doelstellingen: enerzijds het 
aanmoedigen van auteurs en uitgevers om creaties te produceren, anderzijds het realiseren 
van een zo groot mogelijke toegang tot deze creaties. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat de opbrengsten van het auteursrecht hoger zijn dan de kosten die deze 
bescherming met zich meebrengt (doordat hogere prijzen de toegang belemmeren). In dit 
artikel wordt deze stelling in twijfel getrokken. De meeste economische analyses gaan 
namelijk uit van een analyse van het verbod op kopiëren van werken ex post (nadat de 
werken zijn voortgebracht). Deze analyse gaat echter uit van een ex ante evaluatie, waar 
ook wordt gekeken naar de beslissing of een auteur om wel of niet een nieuw werk te 
creëren. De analyse beoogt daarbij de gehele breedte van ‘popular culture’ te bestrijken, niet 
alleen subgebieden zoals muziek.  

Hieronder gaan we dieper in op twee centrale thema’s in het artikel, te weten de prikkels 
voor het creëren van werken en alternatieve beloningsmechanismen  

1. De prikkels voor het creëren van werken 

                                               

74 Stephen Breyer (1970). The uneasy case for copyright: a study of copyrights in books, photocopies, 
and computer Programs, Harvard Law Review, Vol. 84, p. 281. 
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De toepassing van het auteursrecht leidt ertoe dat de prikkels om werken te creëren 
afnemen. Bij ‘full-time’ auteurs speelt dat hoe groter de compensatie voor een bepaald werk, 
hoe lager de prikkel om meer nieuwe werken te gaan produceren. Ook speelt er dat veel 
auteurs (ook) niet-financiële beweegredenen kennen. Voor veel artiesten (behalve diegenen 
in voltijds werkverband als artiest) is het creatieve proces een vrijetijdsactiviteit, beperkt in 
tijd door de noodzaak (op andere wijze) in de dagelijkse financiële behoeften te voorzien. Er 
is bij die mensen dus een indirecte financiële prikkel (niet zoveel tijd als artiest besteden dat 
er geen ‘gewone’ inkomsten meer zijn), niet een directe financiële prikkel (geld verdienen 
met de creaties).  

Daarnaast geldt dat auteurs in belangrijke mate voortbouwen op bestaande werken. Hogere 
kosten voor het ‘inkopen’ van dit werk hebben een negatief effect op de output. Voorbeelden 
van nieuwe werken die sterk leunen op eerdere creaties zijn de recente parodie Gone with 
the Wind en het gebruik van (korte) bestaande geluidsfragmenten in moderne muziek 
(sampling).  

De inkomsten die uitgevers verzekeren aan de hand van exclusieve rechten worden 
grotendeels uitgegeven aan rent-seeking promotionele activiteiten. Slechts een klein aantal 
werken bereikt hiermee het publiek, terwijl de promotie-uitgaven voor dit beperkt deel ten 
kosten gaat van het veel grotere deel van andere werken (vaak ‘borderline publications’). 
Waar een klein aantal superstars een hoge vergoeding ontvangt, zal het merendeel van de 
auteurs weinig tot geen vergoeding zien.  

2. Alternatieve beloningsmechanismen  

Sinds het uitkomen van het geciteerde artikel van Breyer zijn er allerlei nieuwe 
exploitatiemodellen ontwikkeld die een levensvatbaar alternatief vormen zonder zich nog te 
baseren op een exclusief exploitatierecht. Het artikel bespreekt een aantal 
exploitatiemodellen op basis van technologie (of architectuur), op basis van sociale normen 
en op basis van het recht. In de tabel hieronder worden deze kort aangeduid. 

Op basis van…. Alternatieve beloningsmechanismen 

Technologie of 
architectuur 

1. First-mover/lead time advantages: met name bij content met 
actualiteitswaarde kunnen kopieerders, als gevolg van het later 
uitbrengen, minder verdienen dan de eerste uitgever 

2. Voorverkoop aan verschillende soorten gebruikers. Zo wist de 
populaire Britse groep Marillion, gedumpt door hun 
platenmaatschappij, in enkele weken 200.000 pond te verzamelen 
door in een email fans voor 16 pond een nieuw album aan te 
bieden 

3. Versioning en de verschuiving naar producten naar diensten 
(continue herziening/bijwerking, en koppeling/linking van werken) 

4. Gebruik van technische voorzieningen zoals DRM 
5. Advertenties en sponsoring  

Sociale normen 1. In een wereld waar veel consumenten de gevraagde tarieven 
onredelijk hoog vinden voor wat ze krijgen of waarin ze het 
gevoel hebben dat regelgeving onrechtvaardig is75, bestaat er de 
neiging om wel te willen betalen voor een rechtvaardige 
vergoeding voor bijvoorbeeld de artiest 

2. Vrijwillige bijdragen, waarvan economen hebben ontdekt dat deze 

                                               

75 Hier wordt het voorbeeld genoemd van Microsoft, dat in de ogen van consumenten lijken te 
ontsnappen aan boetes voor hun illegale activiteiten. 
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Op basis van…. Alternatieve beloningsmechanismen 

verbazend vaak voorkomen. Mogelijkheid in auteursrechtelijke 
context: een label waarop is aangegeven dat geen auteursrecht 
geldt en een vergoeding voor de auteur op prijs wordt gesteld 

3. Overheidssubsidies voor cultureel waardevolle goederen 
Recht (anders 
dan 
auteursrecht) 

1. Contractrecht, zoals vertrouwelijkheidovereenkomsten bij kleinere 
series rapporten 

 

 

Belangrijkste conclusies 

Exclusieve rechten bij het auteursrecht hebben, in tegenstelling tot de algemene 
veronderstelling, een negatief netto effect. Dit met name omdat ze de prikkel verminderen 
om nieuwe werken te scheppen. In de meeste relevante submarkten zijn er diverse 
alternatieve, levensvatbare business models, vaak op basis van nieuwe technologische 
mogelijkheden en sociale normen. Deze alternatieven zouden goed kunnen functioneren in 
combinatie met een (sterk) afgezwakte vorm van exclusieve rechten zoals die nu in 
paragraaf 106 zijn vastgelegd. Omdat de kosten van het auteursrecht de baten overstijgen 
kan er verder afgevraagd worden of het exclusieve recht wel compatibel is met de 
uitgangspunten bij het First Amendment; door de tijd heen is paragraaf 106 een oorzaak van 
marktfalen op zichzelf geworden.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

De impliciete veronderstelling bij velen dat de baten van het auteursrecht tegen de kosten 
opwegen wordt in dit artikel tegengesproken. Het komt onder meer tot deze conclusie door 
een wat scherper onderscheid te maken tussen de werkelijke schepper en de intermediair 
(zoals de uitgever). Bij deze twee categorieën horen verschillende beweegreden en een 
verschillende gevoeligheid voor — al dan niet financiële — prikkels. Voor beleidsmakers 
schept dit een behoefte aan meer inzicht in de werking dergelijke prikkels in een 
Nederlandse context en in voor Nederland belangrijke sectoren. Op basis van die kennis zou 
overwogen kunnen worden het exclusieve recht te beperken tot die gebieden waar ze nog 
wel nodig is vanuit een economische optiek. Zeker is het dat dit artikel een complete 
versterking van eigendomsrechten vanuit een economische optiek afwijst. 

XVIII. Samuelson & Scotchmer (2002), ‘The Law and 
Economics of Reverse Engineering’ 

Bibliografische gegevens 

Pamela Samuelson & Suzanne Scotchmer (2002). ‘The Law and Economics of Reverse 
Engineering’. Yale Law Review, Vol. 111, pp. 1575–1663.  

Doel publicatie 

Kritische evaluatie van de gevolgen voor de sociale welvaart van een verbod op reverse 
engineering dan wel de legaliteit daarvan.  

Samenvatting 

reverse engineering is het proces waarbij kennis wordt verkregen door bestudering van de 
werking van een door mensen gemaakt voorwerp. Dit is al sinds lange tijd een 
geaccepteerde praktijk. In de laatste decennia zijn er echter op diverse gebieden 
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beperkingen aan de mogelijkheid tot reverse engineering ontstaan (het artikel focust op de 
situatie in de VS, maar de situatie in Europa is in veel opzichten vergelijkbaar):  

- Een verbod op (jaren ‘70-’80) het gebruik van het zogenaamde ‘direct molding 
process’ (‘plug-molding’) voor reverse engineering van ‘boat hulls’;  

- Een verbod op reverse engineering van het ontwerp (layout, typografie) voor 
halfgeleiders (‘chips’) om daarvan ‘klonen’ te produceren. 

- Eerst bestond eerst onduidelijkheid over de status van reverse engineering van 
computerprogramma’s (decompilatie), later (toen duidelijk was geworden dat het 
auteursrecht dit toestaat) ontstond onduidelijkheid over de toelaatbaarheid van 
contracten die gebruikers (alsnog) verbieden om programma’s te decompileren;  

- In 1998 is door de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) een verbod 
geïntroduceerd op reverse engineering van technische beschermingsmiddelen 
voor digitale versies van auteursrechtelijk beschermd materiaal, en is tevens het 
vervaardigen en verspreiden van hulpmiddelen daarvoor verboden, evenals de 
verspreiding van de door rechtmatige reverse engineering verkregen informatie.  

Over het algemeen ondermijnt reverse engineering de prikkels om te innoveren volgens 
Samuelson & Scotchmer (2002) niet dusdanig dat daardoor de sociale welvaart wordt 
verminderd, wegens twee redenen: (1) door de kosten van reverse engineering, en (2) door 
de tijd die daar typisch mee gemoeid is. Dit levert een voorsprong op voor de innovator van 
het betreffende product die meestal genoeg is om hem in staat te stellen zijn investeringen 
terug te verdienen.  

De auteurs brengen de voor- en nadelen in kaart van het verbieden dan wel toestaan van 
reverse engineering (door op onderdelen verschillende regels) voor vier verschillende 
sectoren, aan de hand van de te verwachten gevolgen voor (1) de prikkels tot innovatie, (2) 
de prikkels tot voortbouwende innovatie, d.w.z. een innovatie die voortbouwt op een eerdere 
innovatie, (3) het niveau van de prijzen, en (4) verspilde kosten.  

Deze gevolgen worden vervolgens in tabelvorm samengevat, zoals hieronder weergegeven:  

1. Gevolgen van reverse engineering in traditionele productiesectoren 

Sociale welvaart criterium Reverse engineering legaal Reverse engineering illegaal 
Prikkels tot innovatie Slechter (maar over het algemeen 

voldoende) 
Beter (maar wellicht excessief) 

Prikkels tot voortbouwende innovatie Beter Slechter 
Prijzen Lager Hoger 
Verspilde kosten Slechter (maar vermijdbaar door 

verstrekken van licenties) 
Beter 

 

Volgens de auteurs is een verbod op reverse engineering in de traditionele productiesectoren 
daarom typisch ongunstig voor de welvaart.  
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2 Gevolgen van reverse engineering in de ‘chip’ industrie voor en na de ‘Semi-
Conductor Protection Act’76 

Sociale welvaart criterium Voor SCPA SCPA 
Prikkels tot innovatie Slechter (te weinig) Beter 
Prikkels tot voortbouwende innovatie Slechter (te weinig) Beter 
Prijzen Lager (maar te laag) Hoger 
Verspilde kosten Beter Slechter (maar vermijdbaar door 

verstrekken van licenties) 

 

Volgens de auteurs is een verbod op reverse engineering in de ‘chip’ industrie daarom 
typisch gunstig voor de welvaart.  

3. Gevolgen van reverse engineering van software voor doeleinden van 
interoperabiliteit 

Sociale welvaart criterium Reverse engineering legaal Reverse engineering illegaal 
Prikkels tot ontwikkeling van platforms Slechter (voldoende?) Beter (te hoog?) 
Prikkels tot ontwikkeling van 
applicaties 

Goed (Beter?) Goed 

Prijzen van systemen 
Korte termijn 
Lange termijn 

 
Onduidelijk 
Lager 

 
Onduidelijk 
Hoger 

Verspilde kosten Beter? Slechter? 

 

Volgens de auteurs is een verbod op reverse engineering van software voor doeleinden van 
interoperabiliteit dus typisch ongunstig voor de welvaart (de auteurs menen dat 
interoperabiliteit meer voor- dan nadelen heeft).  

4. Gevolgen van reverse engineering van technisch beschermde content (tekst, 
muziek, films etc.) 

Sociale welvaart criterium 

Voor DMCA Onder DMCA Meer beperkte regel 
(zoals een verbod op de 
verspreiding van 
middelen voor omzeiling)

Prikkels tot ontwikkeling van content Slechter Beter Goed 
Gelegenheid tot fair use van content Beter Slechter Goed 
Prikkels tot ontwikkeling en verbetering 
van technische 
beschermingsmaatregelen 

Goed Slechter Beter 

Prijzen van content Laag Hoog Middelmatig 
Uitgaven aan technische 
beschermingsmaatregelen door 
content providers 

Slechter Beter Goed 

Verspilde kosten Slechter Beter Goed 

 

Voor reverse engineering van door technische maatregelen beschermde content, zoals tekst, 
muziek, films, etc., pleiten de auteurs daarom voor een meer beperkte regel, zoals een 
verbod op de verspreiding van middelen voor omzeiling, en niet een uitgebreide regel die 
ook een verbod op omzeiling van de technische bescherming zelf inhoudt.  

                                               

76 NB: deze wet kan men in hoofdlijnen vergelijken met Europese Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 
16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten, PbEG 
1987 L 24/36. Dit geldt echter niet voor het punt van reverse engineering, waarover de Europese 
Richtlijn zwijgt.  

Dialogic innovatie & interactie en Stichting Economisch Onderzoek 80

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=NL&numdoc=31987L0054&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=NL&numdoc=31987L0054&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=NL&numdoc=31987L0054&model=guichett


De auteurs benadrukken dat hoewel de anti-omzeilingsregels van de DMCA niet als verbod 
op reverse engineering zijn geformuleerd, dat dit toch hun essentiële werking is: men kan 
een technische beschermingsmaatregel simpelweg niet aan reverse engineering 
onderwerpen zonder die maatregel te omzeilen. NB: in dit opzicht is deze analyse daarom 
tevens — mutatis mutandis — van toepassing op de Europese regelgeving, in casu art. 6 van 
de Richtlijn Auteursrecht in de informatiemaatschappij, die op basis van dezelfde 
internationale ‘WIPO-verdragen’ tot stand is gekomen.  

In het algemeen vormt de vraag of reverse engineering is toegestaan — samen met de 
lengte en breedte van de bescherming — één van de belangrijkste middelen om het IE-beleid 
aan te passen aan de omstandigheden. Naast de twee meest simpele en extreme 
beleidsopties — het toestaan dan wel verbieden van reverse engineering — identificeren de 
auteurs nog vijf andere strategieën op dit terrein:  

- Een bepaalde methode voor reverse engineering die ‘markten vernietigd’ reguleren 
(de auteurs behandelen het voorbeeld van ‘plug-molding’ van ‘boat hulls’);  

- Een ‘breedte’-eis stellen aan producten die voortbouwen op de door reverse 
engineering verkregen kennis, d.w.z. dat het product dat wordt voortgebracht op 
basis van de door reverse engineering verkregen informatie niet simpelweg hetzelfde 
mag zijn als het voorwerp van reverse engineering, maar dat daar iets aan wordt 
toegevoegd door op deze informatie voort te bouwen. Met andere woorden: reverse 
engineering mag alleen als dat leidt tot ‘forward engineering’. (De auteurs 
behandelen als voornaamste voorbeeld de SCPA, ofwel de wet die de lay-out van 
‘chips’ beschermt.); 

- Reverse engineering is slechts toestaan voor bepaalde doeleinden of als er geen 
andere methode is om tot bepaalde kennis te komen. (De auteurs behandelen als 
voorbeelden de bescherming van software en de DMCA, die beiden reverse 
engineering toestaan indien het interoperabiliteit tot doel heeft.);  

- Regulering van de middelen (‘tools’) om reverse engineering mee uit te voeren. (De 
auteurs behandelen het voorbeeld van de technische beschermingsmaatregelen 
onder de DMCA.);  

- Beperking van de verspreiding van informatie die door reverse engineering is 
verkregen.  

Belangrijkste conclusies 

Samuelson & Scotchmer (2002) concluderen dat het stellen van wettelijke beperkingen aan 
reverse engineering en/of de activiteiten die daarna plaatsvinden met de verkregen 
informatie (zoals het verspreiden daarvan) uit welvaartstheoretisch oogpunt gerechtvaardigd 
kan zijn indien de marktpositie van informatieproducten eenvoudige kan worden bedreigd 
door reverse engineering.  

Reverse engineering is echter ook zeer belangrijk voor innovatie en concurrentie, dit geldt 
voor alle bestudeerde sectoren. Beperkingen zouden daarom slechts moeten worden 
aangebracht in het licht van de specifieke kenmerken van een bepaalde industrie, een 
specifieke bedreiging van die industrie, en de economische effecten van de beperking. Er zou 
bovendien empirisch moeten worden vastgesteld dat deze omstandigheden van toepassing 
zijn.  
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Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Reverse engineering alleen verbieden in zeer specifieke omstandigheden waarvan empirisch 
is vastgesteld dat zij van toepassing zijn.  

Wat de bescherming van technische beschermingsmaatregelen betreft zou moeten worden 
ingezet op aanpassing van de huidige Europese regelgeving naar een beperkter verbod, niet 
op omzeiling op zich maar bijvoorbeeld alleen op de verspreiding van omzeilingsmiddelen.  

XIX. Scotchmer, ‘Standing on the Shoulders of Giants: 
Cumulative Research and the Patent Law’ (1991) 

Bibliografische gegevens 

Scotchmer, Suzanne (1991). ‘Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and 
the Patent Law’. Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1, pp. 29–41. 

Doel publicatie 

Het uiteenzetten van het concept ‘cumulatieve innovatie’ en de implicaties daarvan. Dit 
artikel behandelt slechts het octrooirecht, maar deze argumenten kunnen in een bredere 
context worden toegepast, met name op het auteursrecht. Deze lijn van argumentatie werd 
bijvoorbeeld door Lawrence Lessig gebruikt in zijn strijd tegen de verlenging met 
terugwerkende kracht van de beschermingstermijn van het auteursrecht in de VS (de Eldred 
v. Ashcroft). Lessig verwijst daarbij onder meer naar Walt Disney, dat enerzijds uit het 
publieke domein put, maar anderzijds wetgeving sponsort die voortbouwen op hun creaties 
frustreert (de ‘Mickey Mouse Protection Act’).  

Samenvatting 

Innovatie geschiedt niet zelden op cumulatieve (i.t.t. geïsoleerde) wijze, d.w.z. dat telkens 
stapsgewijs wordt voortgebouwd op al bestaande kennis. Hiervoor gelden andere 
economische principes dan voor innovaties die in isolement geschieden.  

Kennis is dus niet alleen een output, maar ook een input, nl. voor latere, voortbouwende 
(‘cumulatieve’) innovatoren. De analyse van intellectuele eigendomsrechten dient dus niet 
alleen rekening te houden met de bekende uitruil tussen onderproductie en onderbenutting, 
maar tevens met een andere uitruil, namelijk die tussen eerdere en latere productie. Ook dit 
dilemma vergt een zorgvuldige afweging om via beleid te komen tot de evenwichtssituatie 
die uit oogpunt van sociale welvaart optimaal is.  

Enerzijds leiden de ‘publiek goed’-eigenschappen van informatie — waarvan deze ‘spillovers’ 
(positieve externaliteiten) van kennis een aspect vormen (althans indien deze niet langs 
contractuele weg worden geïnternaliseerd) — tot onderproductie, en dus verminderde 
innovatie, indien intellectuele eigendomsrechten te zwak zijn. Dit is het geval indien de 
‘eerdere’ innovator niet (voldoende) beloond wordt voor de bijdrage van zijn productie aan 
latere innovaties. Sommige innovaties zijn op zichzelf namelijk de ontwikkelingskosten niet 
waard, maar zij dat wel indien hun waarde voor voortbouwende innovatie wordt 
meegerekend.  

Anderzijds, indien intellectuele eigendomsrechten te sterk zijn leidt dat tot dusdanig hoge 
kosten voor de ‘inputs’ die voortbouwende (‘cumulatieve’) innovatoren nodig hebben, dat zij 
daardoor niet voldoende worden betaald voor de kennis die zij op hun beurt toevoegen: ''The 
challenge is to reward innovators fully for the technological foundation they provide to later 
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innovators, but to reward later innovators adequately for their improvements and new 
products as well.'.77  

Scotchmer verkent twee mogelijke oplossingen voor dit dilemma:  

(1) de ‘breedte’ van intellectuele eigendomsrechten kan worden aangepast, zodat innovaties 
van een volgende generatie die in voldoende mate toegevoegde waarde scheppen ten 
opzichte van een 1e generatie-innovatie daarop geen inbreuk maken;  

(2) voorafgaande contractuele oplossingen zijn mogelijk, waarbij 2e generatie-innovatoren 
hun innovaties verkopen aan de 1e generatie-innovator, of daarmee integreren door middel 
van joint ventures e.d. (vgl. echter Lichtman (1999) voor een mogelijk probleem in een 
dergelijke context).  

Belangrijkste conclusies 

De vraag naar de ideale breedte van een IE-recht kan niet los worden gezien van de 
mogelijkheden tot samenwerking en/of integratie tussen betrokken ondernemingen.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Het ‘cumulatieve innovatie’-concept leidt ertoe dat de verhouding tussen eerdere en latere 
innovatoren centraal dient te staan in het intellectueel-eigendomsrechtenbeleid. Het concept 
cumulatieve innovatie impliceert dat IE vanuit beleidsperspectief niet alleen te zwak maar 
ook te sterk kan zijn, niet alleen uit statisch oogpunt (te sterk IE leidt tot monopolistische 
prijsvorming) maar ook uit dynamisch oogpunt (te sterk IE leidt tot suboptimaal niveau van 
innovatie). Hoewel een te zwak IE leidt tot verminderde innovatie, leidt te sterk IE anderzijds 
tot minder innovatie. Men moet daarom (ook in dynamisch opzicht) zoeken naar een balans 
in IE-bescherming.  

In de context van het auteursrecht kan men deze inzichten bijvoorbeeld toepassen op de 
voorwaarden voor het bestaan van een auteursrecht, als gevolg waarvan kennis als zodanig 
niet vatbaar is voor bescherming (zodat daarop door iedereen kan worden voortgebouwd), 
en waardoor alleen een concrete uitvoering kan worden beschermd maar niet de stijl 
daarvan (zodat auteurs zich daardoor kunnen laten beïnvloeden en inspireren). 

Diverse wettelijke beperkingen van het auteursrecht kunnen in dit licht worden bezien en 
verklaard. Het citaatrecht dient bijvoorbeeld het voortbouwen op andermans werk op een 
non-destructieve wijze, hetzelfde geldt voor o.m. de (aan voorwaarden gebonden) rechten 
nieuwsberichten over te nemen of materiaal in het kader van studie of onderwijs te 
gebruiken.  

Tevens is dit relevant voor de duur van het auteursrecht (zie bijvoorbeeld de discussie over 
de recente (retroactieve) verlenging van de termijn van het auteursrecht in de VS) 
beperkingen op het auteursrecht.  

Een geheel ander punt is dat het mededingingsrecht en vergelijkbare wetgeving en 
regulering (bijvoorbeeld op sectoraal niveau) de mogelijkheden tot samenwerking en/of 
integratie tussen ondernemingen in hoge mate beïnvloedt, en dat het beleid op dit terrein 
niet los van de beleidsmatige vraag naar de optimale breedte van IE kan worden gezien. Een 
bredere definitie van intellectuele eigendomsrechten vormen in zekere zin een alternatief 

                                               

77 Scotchmer (1991), p. 30. 

78 Scotchmer (1991), p. 30: “The challenge is to reward innovators fully for the technological 
foundation they provide to later innovators, but to reward later innovators adequately for 
their improvements and new products as well.” 
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beleidsinstrument voor het toestaan van samenwerking tussen concurrenten en vice versa: 
een strengere beoordeling van samenwerking tussen concurrenten vormt een alternatief 
beleidsinstrument voor smallere intellectuele eigendomsrechten.  

XX. Takeyama, ‘The Welfare Implications of Unauthorized 
Reproduction of Intellectual Property in the Presence of 
Demand Network Externalities’ (1994)  

Bibliografische gegevens 

Takeyama, Lisa N. (1994). ‘The Welfare Implications of Unauthorized Reproduction of 
Intellectual Property in the Presence of Demand Network Externalities’, Journal of Industrial 
Economics, Vol. 42, No. 2, pp. 155–166. 

Doel publicatie 

Analyse van de implicaties voor de welvaart van netwerkexternaliteiten op de 
ongeautoriseerde reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal.  

Samenvatting 

Ongeautoriseerde reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat onderhevig is 
aan netwerkexternaliteiten kan niet alleen tot grotere winsten leiden voor ondernemingen in 
vergelijking met de situatie dat kopiëren niet mogelijk is, maar kan ook de algemene 
welvaart verhogen. Dit komt omdat ongeautoriseerd kopiëren een relatief goedkope manier 
is om het netwerk te vergroten. (Dit geldt los van eventuele mogelijkheden voor 
auteursrechthebbenden om op indirecte wijze te verdienen aan ongeautoriseerde kopieën, 
wat mogelijk is indien de vraag naar kopieën wordt weerspiegeld in de vraag naar originelen 
door betalende consumenten.)  

Indien een bepaald product onderhevig is aan netwerkexternaliteiten, dan hebben 
ondernemingen een sterkere prikkel de productie daarvan te verhogen, omdat de marginale 
opbrengst hoger is, en/of omdat zij daarmee ‘preemptive installed bases’ kunnen creëren, 
waardoor het product sterker staat in de (eventuele) strijd tegen een ander ‘netwerk’.  

Dit suggereert dat ongeautoriseerde kopieën een relatief efficiënt middel kunnen vormen om 
dit te bereiken, door in feite ‘prijsdiscriminatie’ te plegen tussen verschillende klassen 
consumenten. In feite stelt de mogelijkheid tot ongeautoriseerd kopiëren 
auteursrechthebbenden namelijk in staat tot prijsdiscriminatie: sommige eenheden worden 
verkocht voor een prijs van nul, andere voor een positieve prijs.  

Belangrijkste conclusies 

Deze analyse kan verklaren waarom auteursrechthebbenden onder omstandigheden prikkels 
hebben om lang niet altijd op te treden tegen ongeautoriseerde kopieën — en af te zien van 
(meer effectieve) kopieerbeveiliging — en kan dus bijvoorbeeld dienen om empirische 
gegevens over aantallen ongeautoriseerde kopieën beter te interpreteren: dit hoeft niet 
noodzakelijkerwijs als schadelijk te worden opgevat; de conclusie die uit de cijfers getrokken 
wordt, kan overtrokken zijn. 

Het beleid van bedrijven als bijvoorbeeld Microsoft — althans tot voor kort; voor de laatste 
generatie Windows en Office is voor een relatief omslachtig autorisatiemodel gekozen — is 
een toepassing van het in dit artikel beschreven fenomeen te zijn: er is geen (effectieve) 
kopieerbeveiliging voor software zoals Windows en Office (waarbij netwerkeffecten in beide 
gevallen een sterke rol spelen) en er wordt niet of nauwelijks opgetreden tegen particulieren 
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die illegale kopieën bezitten. Wat zakelijk gebruik betreft wordt er echter redelijk intensief 
gecontroleerd.  

Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Terughoudendheid is geboden bij het (verder) versterken van de mogelijkheden voor 
auteursrechthebbenden om ongeautoriseerde reproductie van auteursrechtelijk beschermd 
materiaal tegen te gaan, indien dat auteursrechtelijk beschermd materiaal onderhevig is aan 
netwerkexternaliteiten.  

XXI. Yoon, ‘The optimal level of copyright protection’ (2002) 

Bibliografische gegevens 

Kiho Yoon (2002). ‘The optimal level of copyright protection’. Information Economics and 
Policy, Vol. 14, pp. 327–348.  

Doel publicatie 

Het artikel heeft drie doelstellingen: 

1. Onderzoeken of de veelgehoorde stelling geldt dat een beperking van het auteursrecht 
leidt tot maatschappelijk welvaartsverlies doordat onderproductie zal optreden. 
Onderproductie betekent dat door een te beperkt auteursrecht een informatiegoed niet 
wordt geproduceerd, terwijl dat uit maatschappelijk oogpunt wel gewenst zou zijn; 

2. Onderzoeken of de veelgehoorde stelling geldt dat een uitbreiding van het auteursrecht 
leidt tot maatschappelijk welvaartsverlies doordat onderbenutting zal optreden. 
Onderbenutting treedt op als er consumenten zijn die door een te streng auteursrecht 
afzien van het gebruik van een informatiegoed, terwijl ze dat bij een beperkter 
auteursrecht wel zouden doen. In feite is het welvaartsverlies door onderbenutting het 
equivalent van het deadweight loss als gevolg van monopolistisch gedrag van de 
producent (hogere prijzen en lagere afzet, waardoor de winst voor de producent 
toeneemt ten koste van de consumenten, en het totale welvaartseffect negatief is). 

3. Onderzoeken wat het optimale beschermingsniveau van het auteursrecht is vanuit het 
oogpunt van de individuele producent en vanuit het oogpunt van de maatschappij als 
geheel. 

De publicatie is geschreven vanuit een economische invalshoek en vanuit een 
econometrische invalshoek (zo wordt het model daadwerkelijk geschat in de bijlage en 
sommige figuren). Het sluit voor een belangrijk deel aan bij al bestaande literatuur en 
borduurt voort op bekende economische modellen van het auteursrecht, zoals die van 
Landes en Posner (1989) en Novos en Waldman (1984).79 De auteur focust meer dan Landes 
en Posner op de welvaartimplicaties van het auteursrechtelijke beschermingsniveau. Het 
verschil met het model van Novos en Waldman ligt met name in de onderliggende 
veronderstellingen; Yoon hanteert minder strikte veronderstellingen en focust op 
hoeveelheden in plaats van op de kwaliteit van (originele en illegale) kopieën. Het artikel 
toont aan dat de economische inbreng in het auteursrechtendebat niet alleen via 
economisch-theoretische argumenten loopt, maar ook via de economisch-mathematische 
modelbenadering. 

                                               

79 Deze auteurs en artikelen staan in de long list. 
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Samenvatting 

Veronderstellingen80 

In het artikel wordt een model van het auteursrecht opgebouwd om de bovengenoemde drie 
doelstellingen te kunnen uitwerken. De veronderstellingen van het model zijn daarbij 
uiteraard — zoals bij elk model — van belang. De belangrijkste, meest bepalende 
veronderstellingen zijn: 

• Er is één (monopolistische) producent81 die vaste ontwikkelingskosten D heeft en 
marginale kosten c van een extra legaal exemplaar. Het aantal legale exemplaren wordt 
aangeduid met q. Er geldt dus: C(q) = D + cq. 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitgevers en scheppers/auteurs. 
• De maximale betalingsbereidheid van een consument voor een kopie is v, de prijs die de 

producent vraagt is p, waarmee het netto nut gelijk is aan v – p. v wordt herschaald 
zodat de variabele tussen 0 en 1 ligt. De kopieerkosten (om een illegale kopie te maken) 
bestaan uit de reproductiekosten en de tijd en moeite die het kopiëren kost; deze worden 
uitgedrukt door de variabele z (verondersteld dat er geen leenkosten zijn). De waarde z 
stijgt als het beschermingsniveau stijgt, omdat de kans op ontdekking en bestraffing dan 
toeneemt. Door te veronderstellen dat z bij een bepaald beschermingsniveau voor alle 
consumenten gelijk is, kan het optimale beschermingsniveau geïdentificeerd worden via z. 
Deze beperkende veronderstelling wordt in de bijlage losgelaten en daar blijkt dat 
dezelfde resultaten ook zonder deze veronderstelling zijn af te leiden. 

• Illegale kopieën zijn geen perfect substituut voor een legale kopie; de factor α geeft aan 
in hoeverre een kopie geen substituut kan zijn voor een origineel. Het netto nut van het 
consumeren van een illegale kopie is gelijk aan (1– α)v – z. De bruto reproductiekosten w 
zijn dan gelijk aan αv – z. Er wordt verondersteld dat w ≤ v, en dat de c ≤ α + z (vrij 
vertaald: de marginale productiekosten zijn niet hoger dan de bruto kopieerkosten van de 
consument). 

• Het model beslaat twee fases. In de eerste fase wordt de beslissing om wel of niet te 
ontwikkelen genomen, en in de tweede fase wordt het goed legaal en illegaal gekopieerd 
(consumptie of benuttingsfase). Allereerst wordt de benuttingsfase gemodelleerd (er 
wordt dan dus geproduceerd) en vervolgens de productiefase.  

Fase 2: Benutting (en onderbenutting) 

In het artikel worden enkele stellingen bewezen die in woorden neerkomen op het volgende:  

Als het auteursrechtelijke beschermingsniveau toeneemt zal (i) het aantal illegale 
kopieerders gelijk blijven of afnemen, (ii) het aantal kopers van originelen gelijk blijven of 
toenemen, en (iii) het aantal consumenten dat afziet van aankoop of (illegaal) kopiëren 
gelijk blijven of toenemen.  

Als de prijs p maar laag genoeg is (< z/(1 – α)), zal geen enkele consument illegaal 
kopiëren. 

                                               

80 De index voor het individu i is ter vereenvoudiging weggelaten. 
81 Aan het slot van het artikel wordt een aanzet gegeven voor een uitbreiding van het model met 
meerdere producenten. Het optimale beschermingsniveau hangt net als in het standaardmodel af van de 
maatschappelijke welvaartsfunctie, en daarnaast van de winstfunctie van de producenten en van de 
verdeling van de ontwikkelingskosten over producenten. Producenten met relatief lage 
ontwikkelingskosten zullen in dit uitgebreide model een netto winst kunnen halen bij het optimale 
beschermingsniveau. 
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Er zijn drie evenwichten te identificeren afhankelijk van de waarden van de variabelen c en 
α. Als we starten bij een laag beschermingsniveau en dit langzaam opvoeren, komen we van 
a via b naar c: 

(a) De winst van de producent (= producentensurplus π) neemt toe naarmate het 
beschermingsniveau toeneemt, het voordeel voor de consumenten (= 
consumentensurplus CS) neemt af naarmate het beschermingsniveau toeneemt. De 
maatschappelijke welvaart (π + CS) neemt aanvankelijk af en daarna toe tot een (intern) 
maximum zM (dalparabool) naarmate het beschermingsniveau toeneemt. 

(b) Een toename van het beschermingsniveau boven zM tot z = (1 – α)(1 – c)/2 heeft een 
positief effect op de winst van de producent, een negatief effect op het 
consumentensurplus, en een negatief effect op de maatschappelijke welvaart. 

(c) Indien het beschermingsniveau nog verder toeneemt boven z = (1 – α)(1 – c)/2 dan is er 
geen effect meer op de winst van producenten, het consumenten surplus en de 
maatschappelijke welvaart. 

De analyse leert dat een hoger beschermingsniveau in de meeste gevallen — voor de meeste 
waarden van c en α — leidt tot meer onderbenutting en dus tot meer welvaartsverlies, maar 
er zijn ook combinaties van waarden mogelijk waarin geldt dat het welvaartsverlies door 
onderbenutting afneemt bij een hoger beschermingsniveau (zie het tweede deel in geval (a) 
hierboven). Hoe is dit laatste mogelijk? De redenering van de auteur gaat als volgt. Door het 
toegenomen auteursrechtelijke beschermingsniveau zullen sommige consumenten afzien van 
illegale kopieën en overstappen op de aankoop van originelen. En omdat het bij een laag 
marginaal kostenniveau c efficiënter is indien een informatiegoed via de originele producent 
wordt aangeleverd (in vergelijking met het verkrijgen van een illegale kopie), zal door een 
toename van de aankoop van originelen in plaats van kopieën de welvaart toenemen. De 
implicaties van deze bevinding zijn nog breder: zelfs als we de ontwikkelingskosten D niet in 
beschouwing nemen (en er dus eigenlijk geen reden lijkt te zijn om producenten van 
originelen voor financiële verliezen te behoeden door auteursrechtelijke bescherming), dan 
nog kan er reden zijn om vanuit onderbenuttingsperspectief te pleiten voor een sterk 
auteursrecht (omdat het bij lage c stuurt naar de efficiëntere productievorm, namelijk 
aankoop van legale kopieën). In andere woorden: het auteursrechtelijke systeem kan 
gebruikt worden als instrument om te sturen naar efficiënte productiewijzen. 

Fase 1: Productie (en onderproductie) 

Een producent zal alleen dan een informatiegoed produceren als de winst in de tweede fase 
(benutting) hoger of gelijk is aan de te maken ontwikkelingskosten D in de eerste fase. Als D 
maar hoog genoeg is, zal het optimale niveau van auteursrechtelijke bescherming nul zijn, 
omdat de kosten dan in ieder geval te hoog zijn en de producent niet verwacht deze kosten 
nog goed te maken in de tweede fase. Als D daarentegen zeer laag is, bijna nihil, dan geldt 
ook dat het optimale beschermingsniveau waarschijnlijk ‘nul bescherming’ is (er hoeven dan 
immers geen kosten te worden goedgemaakt).  

De winst van de producent neemt toe met een hoger beschermingsniveau. Boven een 
bepaald minimaal beschermingsniveau z* zal de producent informatiegoederen blijven 
ontwikkelen. Afhankelijk van de waarden van D, c en α zal het optimale beschermingsniveau 
ofwel volledige bescherming ofwel een laag beschermingsniveau zijn (dat wil zeggen dat 
niveau waarbij de winst van de producent nul is). 

Beperkingen van het model 

Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid en kent daardoor per definitie 
beperkingen. De voornaamste beperkingen zijn: 

Dialogic innovatie & interactie en Stichting Economisch Onderzoek 87



• In het model wordt geen rekening gehouden met de uitvoeringskosten van het 
auteursrecht. Denk hierbij aan administratieve, handhavings- en monitorkosten. Omdat 
deze kosten toenemen met het beschermingsniveau, zal het optimale niveau niet meer 
samen hoeven te vallen met volledige bescherming.  

• Het model houdt geen rekening met het delen van informatiegoederen binnen een groep 
consumenten. Bij bibliotheken delen de leden bijvoorbeeld de boeken. De prijs die 
producenten voor deze gedeelde goederen kan vragen, ligt hoger dan de prijs bij 
individueel gebruik. 

• Er wordt in het model geen rekening gehouden met netwerkeffecten. 
• In het model is uitgegaan van het maken van illegale kopieën door de eindgebruikers, en 

niet van bedrijven die hun bedrijf maken van de handel in illegale kopieën. 

Belangrijkste conclusies 

1. De uitkomsten van het model onderschrijven de stelling dat een beperking van het 
auteursrecht leidt tot maatschappelijk welvaartsverlies doordat onderproductie zal 
optreden. Echter, er is geen sprake van een geleidelijke verandering, maar van een 
stapsgewijze beweging van het welvaartsverlies. Bij een bepaald niveau van de 
ontwikkelingskosten D volgt een zeker welvaartsverlies door onderproductie dat hetzelfde 
blijft zolang het auteursrechtelijke beschermingsniveau onder het optimale niveau ligt. 
Zodra het beschermingsniveau op of boven het optimale niveau ligt, ‘springt’ het 
welvaartsverlies naar nul.  

2. De uitkomsten van het model geven aan dat een uitbreiding van het auteursrecht zowel 
kan leiden tot een toename als tot een afname van het maatschappelijk welvaartsverlies 
door onderbenutting. Het optimale beschermingsniveau hangt vanuit 
onderbenuttingsperspectief van twee variabelen af: de marginale kosten c van een extra 
legaal exemplaar en van een factor α die aangeeft in hoeverre een kopie geen substituut 
kan zijn voor een origineel. Er zijn twee optimale beschermingsniveaus: (i) geen enkele 
auteursrechtelijke bescherming of (ii) volledige auteursrechtelijke bescherming (dat wil 
zeggen dat niveau waarbij geen illegale kopieën worden gemaakt). De keuze tussen beide 
niveaus is afhankelijk van de waarden van c en α. Hierbij geldt dat een hoger 
beschermingsniveau in de meeste gevallen — voor de meeste waarden van c en α — leidt 
tot meer onderbenutting en dus tot meer welvaartsverlies (gediend bij keuze i), maar er 
zijn ook combinaties van waarden mogelijk waarin geldt dat het welvaartsverlies door 
onderbenutting afneemt bij een hoger beschermingsniveau (gediend bij keuze ii). In de 
meeste gevallen zal vanuit onderbenuttingsperspectief echter gepleit worden voor ‘nul 
bescherming’. 

3. Er bestaan — afhankelijk van de hoogte van ontwikkelingskosten d, de marginale kosten c 
en de non-substitueerbaarheid van een legale door een illegale kopie α — drie mogelijke 
optimale auteursrechtelijke beschermingsniveaus: 
(i) geen enkele auteursrechtelijke bescherming; 
(ii) zeer laag auteursrechtelijk beschermingsniveau (waarbij de winst van de producent 

nul is); 
(iii) volledige auteursrechtelijke bescherming (dat wil zeggen dat niveau waarbij geen 

illegale kopieën worden gemaakt). 
Omdat optie (i) in feite alleen dan relevant is als de ontwikkelingskosten D zeer laag 
(nihil) zijn, zijn optie (ii) en (iii) de meest voor de handliggende opties uitgaande van 
maximalisatie van de maatschappelijke welvaart (dus consumentensurplus en de winst 
van producenten). Optie (iii) — volledige bescherming — is het optimale niveau bij 
dezelfde waarden van c en α als waarvoor bij het onderbenuttingsprobleem de volledige 
bescherming ook als optimaal niveau uit de bus komt. Dit zal vaker het geval zijn als de 
marginale kosten c nagenoeg nul zijn (zoals bij software). 
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Consequenties of aanbevelingen voor beleid 

Ondanks het feit dat in het artikel geen expliciete beleidsaanbevelingen worden gedaan, zijn 
er enkele aanbevelingen te destilleren: 

1. De maatschappelijke welvaart is niet per definitie gediend bij een volledige bescherming 
van het auteursrecht (dat wil zeggen een dusdanige bescherming dat geen illegale 
kopieën meer worden gemaakt). 

2. Om het optimale beschermingsniveau te kunnen bepalen, dient informatie te worden 
verzameld waarmee de hoogte van ontwikkelingskosten D, de marginale kosten c en de 
non-substitueerbaarheid van een legale-illegale kopie α kan worden bepaald. Hiertoe is 
onderzoek nodig onder producenten om c en D te bepalen en onder consumenten om α te 
achterhalen. Het optimale niveau hangt immers af van deze drie variabelen. Indien 
mogelijk is het aan te raden om deze parameters per contentgebied (software, literatuur 
etc.) in kaart te brengen, om zo — indien de parameters per gebied verschillen — het 
beschermingsniveau beter te kunnen afstemmen per gebied. 

3. Er zijn slechts drie optimale beschermingsniveaus; er is dus geen sprake van een 
geleidelijke aanpassing van de het optimale niveau al naar gelang de situatie 
(gekenmerkt door de drie bovengenoemde variabelen). 

4. Het auteursrecht kan in bepaalde gevallen een nevenwerking hebben doordat het richting 
kan geven aan de keuze voor de meest efficiënte productiewijze. 
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