Belangrijke update
Onze reacties op aanpassingen
auteurswet
Beste allemaal,
Zoals veel van jullie weten wordt de auteurswet binnenkort gewijzigd. Voor
Open Nederland is de auteurswet belangrijk. Vrije toegang tot informatie,
kennis en cultuur is namelijk niet de default in onze samenleving. Dat vereist
een expliciete actie van rechthebbenden door het gebruik van open licenties.
Open Nederland houdt daarom de voorgestelde wetswijzigingen goed in de
gaten zodat het gebruik van open licenties in Nederland niet in het geding
komt.
Hieronder vind je een uiteenzetting van onze werkzaamheden maar wij willen
graag starten met een belangrijke call to action:
Willen jullie deze e-mail (Wetsvoorstel Auteursrecht potentieel fataal voor
open source en open licenties. Heldere toelichting is cruciaal) openen en als
jullie er achter staan (delen) doorsturen naar jullie achterban of bevriende
journalisten / redacties. Doel: voor 18 juni 2020 moeten 2e kamerleden dit
probleem erkennen en kamervragen ingestuurd hebben.

LEES DE E-MAIL
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Onze activiteiten rondom dit
wetsvoorstel
Tijdens het het nationale proces van de implementatie van de Europese DSM
richtlijn hebben we actief gecommuniceerd naar de Nederlandse overheid.
Hieronder staat een overzicht van onze activiteiten rondom dit proces.

Consultatiereactie
In 2019 hebben we samen met Wikimedia Nederland gereageerd op een
publieke consultatie. We hebben destijds aangegeven dat we van mening waren
dat het implementatievoorstel de richtlijn niet volledig en juist omzette. We
maakten ons ernstig zorgen over de balans tussen de bescherming van
rechthebbenden en de belangen van EU-burgers en -bedrijven. Lees de hele
reactie hier.

Analyse en nieuwsitem
Na de consultatieversie van het wetsvoorstel zijn er nog enkele nieuwe versies
geweest en stakeholdergesprekken gehouden. Helaas waren we hierbij niet
uitgenodigd. Vorige maand is een nieuw wetsvoorstel naar de

procedurevergadering van de commissie Justitie en Veiligheid van de tweede
kamer gestuurd. Gebaseerd op deze versie hebben we een analyse geschreven
in hoeverre het voorstel veranderd is ten opzichte van de consultatieversie.
Onze hele analyse kan je hier vinden.
Bovenop de analyse hebben we een menselijk leesbaar nieuwsitem
geschreven. Niet iedereen kent de droge wettekst natuurlijk. Lees het
nieuwsitem hier.
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Brief – Open Nederland en Wikimedia Nederland
Uit onze analyse bleek dat overweging 82 van de richtlijn niet opgenomen is het
wetsvoorstel noch in de memorie van toelichting voor dit voorstel. Deze
overweging stelt kortgezegd dat het altijd mogelijk moet zijn om een open
licentie te gebruiken. Zowel voor content als voor source code natuurlijk. Lees
onze brief naar de kamer hier.

Brief – Bits of Freedom & Communia
Open Nederland heeft zich in deze laatste weken voornamelijk gefocust op
open licenties in relatie tot het wetsvoorstel. Andere aspecten van vrije toegang
tot informatie, kennis en cultuur zoals goede bescherming voor de vrijheid van
meningsuiting en gedegen uitzonderingen voor erfgoed en zijn zeker belangrijk.
Open Nederland heeft zich daarom gevoegd bij een open brief aan de tweede
kamer die opgesteld is door Bits of Freedom en Communia. In deze brief
maken we ons sterk voor de gevaren van de internet lters op opze

internetvrijheid. We staan compleet achter de brief en zijn blij dat deze
belangen goed behartigd worden door onze bevriende organisaties.

Actiever worden binnen Open
Nederland?
Open Nederland is een vrijwilligersorganisatie met ruim 100 leden. Wil je ook
actief je steentje bijdragen? Neem contact op met bestuur@opennederland.nl.
Er zijn genoeg activiteiten die we kunnen ondernemen om de leden van Open
Nederland te steunen.
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