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SAMENVATTING 

Belgische kranten- en magazine-uitgevers staan voor enorme uitdagingen. De snel vorderende digitalisering 
vraagt extra investeringen in tijden van dalende omzet en concurrentie van internationale technologiespelers, 
die belangrijke tussenschakels worden in de distributie en consumptie van lokale content en een aanzienlijk 
deel van de Belgische online reclamebestedingen binnenhalen. 
 
De omzetdaling van uitgevers is het resultaat van zowel een dalende verkoop van content aan lezers, als een 
dalende verkoop van mediaruimte aan adverteerders. Sinds 2008 daalde de verkoop van kranten, weekbladen 
en maandbladen met respectievelijk 4, 15 en 33%. De verkoop van digitale content kan vandaag dit verlies in 
print niet compenseren, ondanks een voorzichtige groei. Van alle Belgische media maken kranten en magazines 
bovendien de grootste advertentieverliezen met absolute aandeelverliezen van respectievelijk 3% en 2%, gelijk 
aan relatieve aandeeldalingen van 11% voor kranten en 23% voor magazines. 
 
De industrie blijft investeren in print, maar moet tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe digitale 
uitgeefmodellen financieren. Kranten- en magazinesites trekken dagelijks samen miljoenen lezers, maar dat 
vertaalt zich vandaag niet naar relevante verkoopstijgingen. Een belangrijke barrière voor de uitbouw van een 
duurzaam betaalmodel voor digitale content is het hergebruik van kranten- en magazineartikels zonder 
toelating of licentie. 
 
Naast verkoop van publicaties en advertenties, hebben kranten en magazines ook beperkte inkomsten uit 
wettelijke en contractuele licenties voor hergebruik van hun content door derden. Slechts 1% van de totale 
omzet van de Belgische geschreven persuitgevers is afkomstig van licenties. Licenties regelen en financieren 
het online verkeer van content en vormen een essentieel onderdeel van het digitale uitgeefmodel van kranten 
en magazines. Een steekproef van Belgische krantenartikels toont echter een hoge mate van online hergebruik 
zonder licentie aan. Dagelijks wordt gemiddeld 11% van artikels verschenen in de papieren kranten en 39% van 
artikels verschenen op krantensites hergebruikt zonder licentie. 
 
Dit hergebruik neemt de vorm aan van piraterij (i.e. het deels of integraal kopiëren van een artikel), parasitisme 
(i.e. het herschrijven van een artikel zonder eigen creatieve inbreng) en aggregatie van links naar artikels 
zonder correcte deeplinking. Sites die pirateren, parasiteren of aggregeren vermarkten vaak niet-gelicenseerde 
content via de verkoop van advertenties langsheen hergebruikte content zonder aan de productiekosten ervan 
te hebben bijgedragen. Hergebruik van content zonder licenties zorgt bovendien voor een geschatte derving 
van licentie-inkomsten van circa 27 miljoen euro door piraterij en 7 miljoen euro door parasitisme. Daarnaast 
zijn er ook gederfde advertentie-inkomsten; sites van kranten en magazines verliezen pageviews omdat hun 
artikels in gepirateerde, geparasiteerde of geaggregeerde vorm ook elders te lezen zijn. 
 
Gebruikers zijn meer en meer op de hoogte dat pirateren niet kan; er is echter een verschuiving naar 
parasitisme. Een voorbeeld van parasitisme is om in het 'nieuwe' artikel enkel de zinsconstructie van het 
originele kranten- of magazineartikel lichtjes te wijzigen, zonder verder een eigen creatieve inbreng toe te 
voegen. Parasitisme vormt niet enkel een inbreuk op de auteurswet, maar is ook strijdig met de eerlijke 
marktpraktijken. 
 
Een goede reglementering en een sterk juridisch kader zijn cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam en 
toekomstbestendig economisch verdienmodel voor de Belgische geschreven perssector. Een belangrijke stap is 
het herstel van een eerlijke concurrentie tussen alle media. Dit kan door - naar analogie van de audiovisuele 
sector - een naburig recht en een vermoeden van overdracht van rechten toe te kennen aan geschreven 
persuitgevers om de exploitatie van zowel print als digitale perscontent mogelijk te maken en om efficiënter op 
te treden tegen hergebruik zonder licentie. Verder dienen geschillen over intellectuele eigendomsrechten - 
waaronder licenties - behandeld te worden door rechters die over de noodzakelijke expertise beschikken. De 
Rechtbank van Koophandel kan in dit licht de enige bevoegde rechtbank worden. Ten slotte is er nood aan een 
verduidelijking van de bevoegdheden van beëdigde agenten voor de opsporing en vaststelling van hergebruik 
zonder licentie en een invoering van snellere, minder dure procedures voor de stopzetting van hergebruik 
zonder licentie door medewerking van de hostingprovider. 



Naar een duurzaam economisch model voor Belgische uitgevers van kranten en magazines: inzicht in het belang 
van licenties. 

- 3 - 
 

INHOUD 

I.  Inleiding: economische en maatschappelijke waarde van de geschreven pers 

II.  De invloed van de digitalisering op het economisch model van kranten en 

 magazines  

1. Wijzigende productie, distributie en consumptie van geschreven pers 

2. Economisch model onder druk 

2.1. Stijgende kosten en dalende omzet 

2.2. Lezersmarkt: daling van gedrukte publicaties en voorzichtige groei van digitale 

verkoop  

2.3. Advertentiemarkt: daling in advertentie-inkomsten en concurrentie van 

technologiebedrijven 

3. Licenties als onderdeel van een economisch model voor de digitale geschreven pers 

III.  Licenties in de digitale economie van de geschreven pers 

1. Hergebruik van geschreven perscontent zonder toelating 

1.1. De ontwaarding van digitale perscontent 

1.2. Licenties als brandstof van een digitale economie 

1.3. Hoge mate van hergebruik zonder toelating: een steekproef van krantenartikels 

1.3.1. Methodologie 

1.3.2. Vaststellingen 

 

2. Beperkte inkomsten uit licenties en hoge derving 

2.1. Beperkte inkomsten uit wettelijke en contractuele licenties 

2.2. Geschatte derving door piraterij en parasitisme  

2.2.1.  Piraterij: gederfde licenties 

2.2.2.   Parasitisme: gederfde licenties 

2.2.3.  Gederfde advertentie-inkomsten: een case study 

2.3. Derving door aggregatie 

2.4. Advertentie-inkomsten van sites met geparasiteerde en geaggregeerde perscontent 

IV. Conclusie en aanbevelingen 

1. Algemene conclusie 

2. Vermoeden van overdracht van rechten en creatie van naburig recht 

3. Toepassing van de wet 

V. Bijlage: Methodologie steekproef  



Naar een duurzaam economisch model voor Belgische uitgevers van kranten en magazines: inzicht in het belang 
van licenties. 

- 4 - 
 

I.  Inleiding: economische en 
maatschappelijke waarde van de geschreven 
pers 

De geschreven pers heeft een bijzondere positie in onze economie en maatschappij. Niet enkel is het 
een economische handelswaar dat onderhevig is aan de wetten van vraag en aanbod; ook de 
culturele en sociale waarde is onmiskenbaar. Het succes van geschreven pers als maatschappelijke 
‘vierde macht’ is sterk verbonden met haar succes als economisch product en vice versa; zonder 
economisch succes geen kwalitatieve journalistiek en zonder maatschappelijke meerwaarde geen 
commercieel succes. Uniek is ook het tweezijdig karakter van de geschreven pers; enerzijds is er de 
verkoop van geschreven perscontent aan lezers, anderzijds is er de verkoop van de aandacht van 
lezers aan adverteerders via het commercialiseren van mediaruimte.  
 
Kranten en magazines worden massaal gelezen. Vandaag bereiken de Belgische kranten en hun sites 
samen 4,6 miljoen Belgen, wat gelijk staat aan ongeveer 48% van alle Belgen ouder dan 12. 
Weekbladen en hun sites bereiken samen 7,5 miljoen lezers of 80% van de Belgische bevolking; 
maandbladen en hun sites bereiken 5,2 miljoen lezers of 55% van de bevolking.1  
 
Vandaag geven 18 kranten- en magazineuitgevers2 63 verschillende betalende publicaties voor het 
grote publiek3 uit. Diezelfde uitgevers beheren 72 websites, die bij de meest geraadpleegde sites van 
België behoren. Opvallend is dat in tegenstelling tot heel wat andere sectoren van de Belgische 
economie veel uitgevers uit handen van grote buitenlandse concerns blijven en stevig verankerd zijn 
met Belgisch kapitaal. Een aantal uitgevershuizen heeft zelfs de activiteiten uitgebreid naar het 
buitenland. Samen stelden deze uitgevers in 2012 samen meer dan 4.705 FTE-werknemers te werk 
en droegen ze 240 miljoen euro af aan belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het zijn sterk 
regionaal verankerde bedrijven, die ondanks gezamenlijke omzetdalingen geen tot weinig papieren 
titels schrapten en met nieuwe digitale diensten kwamen.  
 
Uitgevers zijn financieel afhankelijk van zowel de verkoop van content aan lezers als de verkoop 
van mediaruimte aan adverteerders. Deze vormen van inkomsten staan de laatste jaren onder 
druk. De digitalisering trekt ook internationale spelers naar de lokale en taalgebonden Belgische 
geschreven persmarkt. De kerncompetentie van de Belgische geschreven persbedrijven is de creatie 
en productie van relevante Belgische perscontent. Grote internationale technologiebedrijven wagen 
zich niet aan creatie van content, maar bieden wel toepassingen aan die er toegang tot verlenen. De 
mogelijkheid om kranten- en magazinecontent te delen of op een gepersonaliseerde manier te 
presenteren laat hen toe om de aandacht van de lezers te vermarkten bij adverteerders. De 
toenemende internationale convergentie tussen technologie en content – waarbij 
technologiebedrijven ook content en advertenties verkopen, voorbeelden zijn Google, Amazon en 
Apple – legt flink wat extra druk op de schouders van onze lokale Belgische geschreven pershuizen, 
die zich vandaag meten met mondiale giganten.   

                                                           
1 CIM Readership Survey 2012-2013 (Belgian paid-for dailies  = ‘Kranten’; Belgian Weekly + Supplement Weekly + Supplement Daily = 
‘Weekbladen’; Belgian Fortnightly + Bimonthly + Monthly + Supplement Weekly(Monthly) + Supplement Daily (Monthly) = ‘Maandbladen’) 
2 De Persgroep Publishing, Corelio Publishing, Mediafin, Concentra UM, De Vlijt, Rossel & Cie, SA IPM Group NV, Editions l'Avenir, SudPresse, 
Grenz-Echo, Roularta Media Group, Sanoma Media Belgium, Humo, Think Media, Cascade Uitgeverij, Senior Publications, Belgo Media en 
Produpress 

3 Uitgevers van gecimeerde kranten en business-to-consumer magazines lid van Febelmag. Er zijn meer uitgevers en titels op de markt maar 
deze uitgevers vertegenwoordigen het overgrote deel van de markt. 
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II.  De invloed van de digitalisering op het 
economisch model van kranten en magazines  

1. Wijzigende productie, distributie en consumptie van 

geschreven pers 
Al enkele jaren wordt de geschreven perssector permanent met belangrijke uitdagingen 
geconfronteerd. Midden in de huidige economische malaise is er een grondige verschuiving in het 
zakelijk model van de geschreven persindustrie. Lezers consulteren steeds meer digitaal geschreven 
pers of een combinatie van digitale en gedrukte publicaties. Kranten en magazines brengen om die 
reden hun content op verschillende digitale platformen. Ze realiseren hier vandaag geen substantiële 
extra omzet mee; het gaat om een verschuiving ingezet door de grootste revolutie in onze 
informatiesamenleving sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Deze digitale revolutie zorgt voor 
een verschuiving met verregaande gevolgen. 
  
De mondiale digitale revolutie heeft een ongeziene impact op de lokale Belgische geschreven pers. 
Deze krijgt een volledig andere invulling in de digitale omgeving: de lezer verwacht dat perscontent 
overal en meteen beschikbaar is en dat content op verschillende manieren gedeeld en geconsulteerd 
kan worden. De hele waardeketen wijzigt; van de creatie van geschreven perscontent tot de 
productie, distributie en consumptie ervan. De digitale transitie en de impact die dit heeft op de 
volledige waardeketen van geschreven pers, vergt extra inspanningen en extra investeringen en 
stelt uitgevers voor ongeziene uitdagingen. Zo diversifiëren uitgevers content in functie van 
verschillende digitale distributiekanalen (apps, websites, avondedities, newsletters, RSS-feeds e.a.), 
worden redactiesystemen aangepast en mediaprofessionals (hoofdredacteurs, journalisten, 
commerciële medewerkers, grafici, IT-experten e.a.)  bijgeschoold.  
 
Verschillende technologiebedrijven werpen zich bovendien op als tussenschakel en scherm in de 
distributie en consumptie van geschreven pers. Apple’s iTunes of Windows Store zijn nieuwe 
digitale distributiepunten, die waardevolle klantengegevens filteren en aanzienlijke commissies op 
verkoop inhouden. Sociale netwerken als Twitter en Facebook zijn belangrijke poorten naar Belgische 
geschreven pers geworden. De selectie en presentatie van de Belgische geschreven perscontent 
gebeurt nu ook in belangrijke mate via deze bedrijven. Vele lezers surfen niet meer rechtstreeks 
naar de homepages van onze lokale geschreven perssites; ze gebruiken de poorten van de 
internationale zoekmotoren, aggregatoren en sociale media.4  
 

2. Economisch model onder druk 

2.1. Stijgende kosten en dalende omzet 
 De kostenstructuur voor kranten- en magazineuitgevers wordt gekenmerkt door een hoge 
vaste kost. De digitalisering zorgt bovendien voor een groter aandeel vaste kosten in de 
kostenstructuur van kranten en magazines. Bij een teruglopende papieren oplage verminderen enkel 

                                                           
4 Reuters Digital News Report 2013 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2013/executive-summary-and-key-findings-2013/ 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2013/executive-summary-and-key-findings-2013/
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de variabele kosten van papier, inkt en distributie, niet de vaste kosten, zoals personeelkosten. De 
digitalisering vergt bovendien nieuwe aanwervingen en opleidingen. De industrie blijft inzetten op 
en innoveren in print, maar moet tegelijkertijd de ontwikkeling van nieuwe digitale 
uitgeefmodellen financieren. 
 
De laatste 5 jaar is er bovendien een omzetdaling voor de Belgische kranten- en 
magazineuitgevers. De totale omzet van de Belgische krantenuitgevers in 2012 ligt 7% lager dan in 
2010, en 3,5% lager dan in 2008.  
 

 
Grafiek 1: Totale omzet Belgische kranten- en magazineuitgevers zoals opgenomen in voetnoot 2 en 3 (€ 000.000) - Bron: 
Nationale Bank 

De omzet wordt voornamelijk gerealiseerd uit inkomsten via verkoop van publicaties en verkoop 
van mediaruimte aan adverteerders. Vandaag stellen we vast dat deze twee inkomstenstromen 
achteruit gaan.  

2.2. Lezersmarkt: daling van gedrukte publicaties en voorzichtige groei van 

digitale verkoop  
 De verkoop van kranten en magazines daalt, met name de verkoop van gedrukte publicaties. 
De daling in het aantal verspreide betaalde kranten en magazines werd in een aantal gevallen 
gecompenseerd door prijsstijgingen5, maar algemeen is er een daling van omzet uit verkoop. In 
vergelijking met 2008 daalde in 2012 de verkoop van kranten, weekbladen en maandbladen met 
resp. 4%, 15% en 33%. 

 
Grafiek 2: Betaalde verspreiding van print en digitale uitgaven van uitgevers zoals opgenomen in voetnoot 2 en 3  (000 ex.) 
Bron: CIM (Digitale verspreiding enkel meegeteld in pdf-vorm; niet alle titels hadden vanaf 2008 een digitale verspreiding) 

 
                                                           
5 ENPA, Media on the Move 2013, http://www.enpa.be/uploads/Martin/enpa_media.pdf 

http://www.enpa.be/uploads/Martin/enpa_media.pdf
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Er is vandaag slechts een voorzichtige groei op de digitale markt. De digitale betaalde verspreiding 
van kranten zal de komende jaren toenemen – geschat wordt dat de verkoop van digitale kranten 
gemiddeld genomen over 16 Europese landen tussen 2011 en 2015 jaarlijks zal verdubbelen6 - maar 
vandaag is die digitale verkoop lang niet rendabel. Sites van de geschreven pers trekken dagelijks 
samen miljoenen lezers, maar dat vertaalt zich voorlopig niet in een relevante stijging van digitale 
verkoop. 
 
Dat uitgevers steeds meer investeren in digitale versies loont; de digitale verspreiding stijgt gestaag. 
Het verlies bij print wordt echter nog lang niet gecompenseerd. Er is online een overaanbod aan vrij 
toegankelijke content; geschreven pers in digitale vorm is tot op vandaag voor het overgrote deel 
gratis. In het overaanbod vrij toegankelijke content is professioneel gemaakte perscontent relatief 
schaars. Content die op een professionele manier geproduceerd en verspreid wordt heeft een 
ontegensprekelijke toegevoegde waarde, die uitgevers moeten kunnen vermarkten. Kranten en 
magazines evolueren dan ook steeds meer naar een model waarin een deel van hun content 
betalend wordt aangeboden. Reuters Institute7 stelt dat betalingsbereidheid voor online 
nieuwscontent stijgt naar gemiddeld 14% van alle lezers en 19% van de ‘heavy news consumers’. 
Lezers verwachten bovendien dat meer uitgevers hen zullen vragen om te betalen voor digitale 
content. De belangrijkste reden voor lezers om te betalen is een afname in gratis beschikbaar online 
kwaliteitspers. 
 

 
 

Grafiek 3: ‘Percentage likely to pay in the future’ Bron: Reuters Institute 

Dat de lezer bereid is te betalen voor digitale content en toepassingen, wordt duidelijk in de stijging 
van verkochte digitale abonnementen voor een aantal van kranten en magazines. Een internationaal 
onderzoek bevestigt die voorzichtige groei in betaalbereidheid.8 Twee grote handicaps voor het 
opbouwen van een economisch model rond betalen voor digitaal geschreven pers zijn echter de 
grote hoeveelheid gratis beschikbare digitale content en het hergebruik hiervan zonder toelating. 
Betaalbereidheid kan enkel verder groeien indien content op een juiste manier hergebruikt wordt 
en er op die manier een duurzaam draagvlak voor betaling ontstaat.  

                                                           
6 ENPA, Media on the Move 2013, http://www.enpa.be/uploads/Martin/enpa_media.pdf 
7
 Reuters Institute Digital News Report 2013, 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_Papers/Digital_News_Report_2013.pdf 
8 PEW Willingness to pay http://www.digitalnewsreport.org/survey/2013/paying-for-digital-news/ 

http://www.enpa.be/uploads/Martin/enpa_media.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_Papers/Digital_News_Report_2013.pdf
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2.3. Advertentiemarkt: daling in advertentie-inkomsten en concurrentie van 

technologiebedrijven 
 De advertentieomzet van de gedrukte geschreven pers daalt zonder dat er op de digitale 
advertentiemarkt wordt gecompenseerd. Internationale technologiebedrijven zijn op deze 
advertentiemarkt belangrijke nieuwe concurrenten en rijven het grootste deel van de online 
reclamebudgetten van Belgische bedrijven binnen.  
 
Het totale bruto omzetvolume van advertentiebestedingen bleef relatief stabiel, maar het aandeel 
van kranten en magazines in de totale advertentiebestedingen blijft jaar na jaar dalen. Onderstaande 
grafiek toont de daling of groei van het aandeel van elk mediumtype tussen 2008 en 2012; kranten 
en magazines zijn de grootste dalers met absolute aandeelverliezen van respectievelijk 2,6% en 
2,2%. In de tweede grafiek wordt duidelijk dat het relatieve advertentie-aandeel van kranten daalt 
met 11%; voor magazines gaat het om een daling van 23%.  

 

 
 
Grafiek 4 en 5: Evolutie bruto reclame-investeringen in Belgische media 2012 t.o.v. 2008 (Bron: CIM/OMD/Mediaxim (2008) 
en Nielsen (2012)) 

Geschreven perssites zijn bij de meest bezochte Belgische sites; ze trekken dagelijks zo een 1,5 
miljoen unieke bezoekers9. Dat massale bereik is een grote troef voor adverteerders. 
 
Zoekmotoren en sociale netwerken – Google in het bijzonder – hebben zich echter incontournable 
gemaakt, vooral op de advertentiemarkt. Minstens 40% van de Belgische online reclamekoek gaat 
vandaag naar advertenties op zoekmotoren en sociale media als Google en YouTube.10 Deze sites zijn 

                                                           
9 CIM Internetstudie - http://www.cim.be/media/internet/trafiek/resultaten  
10 IAB Europe Adex  - www.iab-community.be 
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niet opgenomen in bovenstaande grafieken omdat ze niet deelnemen aan de door de 
adverteerdersmarkt erkende meettechnieken. 
 
Internationale technologiebedrijven die beschikken over een grote hoeveelheid persoonsgegevens 
zoals Google bieden adverteerders een vergaande vorm van targeted reclamediensten aan. Dit is 
immers de belangrijkste peiler in hun verdienmodel. Door hun schaalgrootte kunnen ze in 
tegenstelling tot de lokale actoren hun advertentietarieven bovendien laag en flexibel houden.  
 
Het laatste decennium zag de geschreven pers ook haar inkomsten op classifieds fors dalen, mede 
onder invloed van Google. Daarbovenop kreeg de conjunctuurgevoelige jobadvertentiemarkt extra 
klappen in de crisisjaren tussen 2009 en 2012. 

3. Licenties als onderdeel van een economisch model 

voor digitaal geschreven pers 
Belgische geschreven persbedrijven moeten investeren in nieuwe technologische toepassingen en 
kennis om voorop te blijven in de digitalisering. Deze stijgende kosten staan in schril contrast met 
een algemene omzetdaling. De verkoop van gedrukte geschreven perspublicaties kent sinds jaren 
een sterke afname; de digitale verkoop van kranten en magazines stijgt gestaag, maar is vandaag niet 
rendabel. De betalingsbereidheid voor online geschreven pers groeit, maar is precair. Ook op de 
digitale advertentiemarkt is de positie van geschreven persbedrijven onzeker in het licht van nieuwe 
internationale concurrenten.  
 
De digitale geschreven persomgeving maakt het mogelijk om meer en meer mensen te bereiken, 
maar dat vertaalt zich voorlopig niet in een stijging van de omzet. Het betalen voor digitaal 
geschreven pers staat nog in de kinderschoenen; er zijn hindernissen als de fragmentatie van de 
mediaconsumptie en de concurrentie van het gigantisch vaak gratis digitaal aanbod. Bovendien zorgt 
het copy-pasten en herschrijven of delen van artikels zonder toelating voor een devaluatie van 
Belgische kranten- en magazinemerken en van de professionele online geschreven pers in het 
algemeen. 
 
Naast de twee inkomstenstromen van verkoop en advertenties, hebben kranten en magazines ook 
inkomsten uit wettelijke en contractuele licenties voor hergebruik van hun content. Dit zijn de 
vergoedingen die derden betalen voor het hergebruik van kranten- en magazineartikels. Deze derde 
bron van inkomsten wordt steeds belangrijker in het licht van de digitalisering. 
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III. Licenties in de digitale economie van de 
geschreven pers 

1. Hergebruik van geschreven perscontent zonder 

toelating 

1.1. De ontwaarding van digitale perscontent 
 De digitalisering van geschreven pers zorgt voor een exponentiële groei in distributie- en 
consumptiemogelijkheden. Een geschreven artikels in een online omgeving kan – in tegenstelling tot 
een artikel uit een gedrukte uitgave – gebookmarkt, online bewaard, gemaild en gedeeld of 
aanbevolen worden op sociale media.  
 
Geschreven perscontent staan bovendien vaak centraal in de online sociale interactie.11 Ze voeden 
Twitterfeeds, Facebookwalls en online discussies. Net als de papieren krant, heeft ook online 
geschreven pers een belangrijke agendasettingfunctie. De groei van verspreidingsmogelijkheden en 
de hoog zichtbare agendasetting van geschreven pers op sociale media doet het potentieel bereik 
toenemen. De perceptie ontstaat echter dat deze geschreven perscontent een common good is, dat 
vrij verspreid en overgenomen kan worden door derden.  
 
Bovendien ontstaat er verwarring bij de lezer over de oorsprong van de content, wanneer die is 
overgenomen door derden zonder vermelding van de bron. De sites die door middel van piraterij of 
parasitisme content overnemen, worden onterecht vaak beschouwd als producenten van die 
content.  

1.2. Licenties als brandstof van een digitale economie 
 De digitale kenniseconomie is op zich niet anders dan eender welke andere economie. Men 
wordt vergoed voor de waarde die men toevoegt en de wetten van vraag en aanbod, schaarste en 
prijselasticiteit gelden onverkort. In de digitale economie gaat het echter om de voorafgaande 
toelating om iets al dan niet te kunnen doen. Het gaat met andere woorden om licenties en de 
bijhorende bijdrage tot de financiering van het digitale economisch model. 
 
Het Latijnse woord licere betekent toegestaan zijn en is al meer dan twee millennia lang een 
vertrouwd begrip in onze samenleving. Om geschreven perscontent te hergebruiken (bv. via 
hergebruik en verspreiding via e-mail, intranet of internet) dient men dus vooraf een licentie te 
bekomen. Op dit principe bestaan slechts enkele beperkte uitzonderingen. Zo laat de wetgever toe 
dat in bepaalde specifieke gevallen geschreven perscontent gebruikt kan worden zonder vooraf 
toelating te vragen. Bepaalde van deze wettelijke licenties worden gecompenseerd door een 
vergoeding. We denken hierbij aan de reprografie12, het leenrecht13, de thuiskopie14 en de digitale 

                                                           
11 The State of the News Media 2012 - http://stateofthemedia.org/2012/mobile-devices-and-news-consumption-some-good-signs-for-
journalism/ 
12 De wettelijke licentie reprografie houdt in dat een perscontent geheel of gedeeltelijk kan worden gereproduceerd op voorwaarde dat deze 
reproductie uitsluitend bestemd is voor privégebruik en/of ter illustratie bij onderwijs en of voor wetenschappelijk onderzoek en de 
reproductie geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk. Naar huidig recht valt onder deze uitzondering enkel de reproductie 
van een papieren bron naar een papieren drager (de fotokopie). In de toekomst zal deze uitzondering ingrijpend worden gewijzigd en zal 
ook de reproductie van een digitale bron naar een papieren drager (de afdruk) onder deze uitzondering vallen. Tegenover deze wettelijke 
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onderwijsuitzondering15. Deze werden door de wetgever in het leven geroepen wanneer het 
onmogelijk is voor de contentproducent om de exploitatie van zijn werk (content) in alle 
omstandigheden te controleren. Naast deze wettelijke licenties heeft de wetgever nog een aantal 
andere uitzonderingen in het leven geroepen waar geen vergoeding tegenover staat. 
 
Waar er geen wettelijke licentie is voorzien, dient er een contractuele licentie gevraagd te worden. 
De gebruiker is dus gewoon verplicht om een licentie te nemen en de voorwaarden te respecteren. 
Een licentie die de gewenste toepassingen dekt, kan eenvoudig verkregen worden bij de 
beheersvennootschappen die de rechten van de uitgevers centraal beheren. Ze vergemakkelijken het 
leven van de gebruikers en maken het hun leden mogelijk zich te concentreren op de productie van 
kwaliteitscontent die trouwens door de inkomsten van de licenties gefinancierd kan worden. 

1.3. Hoge mate van hergebruik zonder toelating: een steekproef van 

krantenartikels 
 Het hergebruik van persartikels zonder licentie heeft door de toenemende digitalisering een 
hoge vlucht genomen. We stellen drie vormen van hergebruik zonder toelating vast: 
 

(1) Piraterij (ook wel namaak of plagiaat genoemd): geheel of gedeeltelijk  reproduceren (van 
de belangrijkste originele elementen - minstens 80% van het origineel16) van persartikels 
zonder toelating 

 
(2) Parasitisme: Van parasitisme of slaafse aanhaking is sprake wanneer de volgende 

voorwaarden vervuld zijn: 
- de parasiterende onderneming haalt een voordeel uit de inspanningen of 

investeringen van de andere onderneming; 
- de kopieerder maakt geen eigen creatieve inspanningen; 
- de reproductie gaat gepaard met oneerlijke omstandigheden17  
- er is een overname van tussen 50% en 80% van het origineel. 

 
(3) Aggregatie: verzamelen van hyperlinks naar geschreven persartikels zonder in acht name 

van deeplinking-voorwaarden 

                                                                                                                                                                                     
uitzondering staat een vergoedingsregeling geïnd door de centrale beheersvennootschap Reprobel ter compensatie van het geleden nadeel 
dat veroorzaakt wordt door het reproduceren zonder voorafgaande toelating. 
13 De wettelijke licentie leenrecht omvat de uitlening van werken voor een educatief of cultureel doel door door de overheid erkende of 
ingerichte instellingen. Tegenover deze wettelijke uitzondering staat een vergoedingsregeling geïnd door de centrale  inningsvennootschap 
Reprobel. 
14 De wettelijke licentie thuiskopie houdt in dat gebruikers geen voorafgaande licentie dienen te bekomen voor de reproductie van 
geluidswerken en audiovisuele werken die binnen de familiekring worden gemaakt. Het toepassingsgebied van deze wettelijke licentie zal 
met ingang van 1 december 2013 worden uitgebreid naar perscontent waardoor zowel de reproductie van een papieren bron naar een 
digitale bron (bv. het scannen van een krantenartikel) als een reproductie van een digitale bron naar een digitale drager (bv. het opslaan 
van een perscontent op een usb stick, i.e. de digitale kopie) onder de toepassing van de wettelijke licentie thuiskopie vallen. Tegenover deze 
wettelijke uitzondering staat een vergoedingsregeling geïnd door de beheersvennootschap Auvibel. 
15 De digitale onderwijsuitzondering omvat twee uitzondering, met name de digitale kopie en de mededeling ervan uitgevoerd via gesloten 
transmissie netwerken verricht ter illustratie bij onderwijs of wettenschappelijk onderzoek. Het eerste luik omvat de reproductie van een 
papieren of digitale bron naar een digitale drager. Het tweede luik omvat het ter beschikking stellen door de leerkracht van perscontent ter 
illustratie van de les via een intranetapplicatie. Tegenover deze wettelijke uitzondering staat een vergoedingsregeling die tot op heden dode 
letter is gezien de vergoeding zelf en de modaliteiten ervan nog niet werden vastgelegd. 
16 Hypothese die voor dit rapport weerhouden wordt. 
17 Het Belgische Hof van Cassatie distantieert zich van twee extreme stellingen die op het gebied van parasitisme naast elkaar bestaan: het 
Hof veegt enerzijds de stelling van tafel volgens dewelke een parasiterende handeling slechts ongeoorloofd is wanneer afbreuk wordt 
gedaan aan een intellectueel recht of indien de handeling van die aard is dat verwarring wordt gecreëerd,  en anderzijds de stelling (van 
toepassing in Frankrijk) volgens dewelke economische actoren, die de prestatie van een ander hernemen en er voordeel uithalen zonder 
eigen inspanningen, beschouwd worden als economische parasieten, dadesr van een handeling van oneerlijke concurrentie of parasitair 
gemanipuleer.  Vor het Hof zijn het dus de “begeleidende” omstandigheden die oneerlijk zijn, maar het Hof heeft ze echter niet gedefinieerd. 
Cfr. Cass. 29 mei 2009, Arr. Cass. 2009, 1496. 
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Om de omvang van hergebruik zonder toelating in te schatten, bekijken we de situatie voor de 
Belgische kranten. 

1.3.1. Methodologie18 
Aan de hand van een aantal steekproeven wordt de mate van hergebruik zonder toelating 
bepaald. Het onderzochte hergebruik betreft enkel het online pirateren en parasiteren van 
artikels afkomstig uit zowel de papieren publicaties als de krantensites. Hergebruik zonder 
toelating via e-mail, intranet, extranet en niet-gelicenseerde pdf’s worden niet gemeten, 
hoewel ook dit veel voorkomende handelingen van niet-gelicenseerd hergebruik zijn.  
 
Via software voor het opsporen van online kopieën van artikels werden over zes 
verschillende dagen gedurende twee weken inbreuken opgespoord. Er werd gemeten 
hoeveel inbreuken er dagelijks gemiddeld per - een op die dag verschenen - artikel zijn. Per 
dag werden gemiddeld 5.611 artikels geanalyseerd, waarvan 4.516 afkomstig van de 
papieren publicaties en 1.095 van websites. Per dag werden er gemiddeld 2.248 verdachte 
kopieën gevonden, i.e. 2.248 inbreuken op basis van piraterij of parasitisme.  

1.3.2. Vaststellingen 
Wat betreft de Belgische kranten, wordt per dag gemiddeld 6% van de artikels uit de 
papieren kranten hergebruikt zonder toelating - via piraterij of parasitisme - en wordt per 
dag gemiddeld 27% van de online krantenartikels zonder toelating hergebruikt. Zes op de 
honderd gedrukte krantenartikels en meer dan een op vier online artikels wordt dus óf 
overgenomen (deels of volledig) óf herschreven zonder eigen creatieve inbreng van de 
herschrijver. 
 
Per artikel kunnen meerdere inbreuken worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat het artikel 
meerdere malen wordt overgenomen. Voor de Belgische kranten worden per dag gemiddeld 
2.248 inbreuken vastgesteld en worden er 563 unieke artikels hergebruikt zonder toelating. 
Per artikel worden dus gemiddeld bijna 4 inbreuken gepleegd. 32% van de inbreuken heeft 
betrekking op artikels verschenen in de papieren kranten; 68% heeft betrekking op een 
online verschenen artikel. Wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld voor de Belgische 
kranten, gaat het dus in 7 op de 10 gevallen over een artikel verschenen op een geschreven 
perssite.  

2. Beperkte inkomsten uit licenties en hoge derving  

2.1. Beperkte inkomsten uit wettelijke en contractuele licenties 
 Kranten- en magazineuitgevers ontvangen inkomsten uit wettelijke licenties via hun 
beheersvennootschappen Copiepresse, License2Publish en Repropress.  
 
Het uitblijven van de nodige uitvoeringsbesluiten inzake de digitale onderwijsuitzondering,de recente 
uitbreiding van de uitzondering op de thuiskopie19 en de verwaarloosbaar lage inkomsten uit 

                                                           
18 Een gedetailleerde toelichting van de gebruikte methode werd opgenomen in bijlage. 
19 Dit KB is in werking getreden op 1 december 2013. 
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leenrecht20, maken dat vandaag reprografie de enige wettelijke licentie is die inkomsten genereert 
voor de kranten- en magazineuitgevers.  
 
De reprografievergoeding heeft een duale basis. Zij bestaat enerzijds uit een forfaitaire vergoeding 
op verkochte apparaten die gebruikt worden om te reproduceren. Deze vergoeding wordt betaald 
door de fabrikanten en importeurs van deze apparaten. Anderzijds wordt een vergoeding betaald 
evenredig aan het aantal gemaakte reproducties. De vergoedingsplichtigen zijn organisaties, namelijk 
bedrijven, onderwijsinstellingen, copy shops en overheden.  
 
Wanneer men de jaarlijkse inkomsten uit de wettelijke licentie reprografie afzet tegen de jaarlijkse 
omzet van de kranten- en magazineuitgevers, stellen we vast dat deze zeer beperkt zijn. Zo bedragen 
deze inkomsten in 2012 slechts 0,56% van de totale omzet van de Belgische kranten- en magazine-
uitgevers. 
 
De uitgevers of de gemandateerde beheersvennootschappen verlenen licenties aan derden die 
content uit kranten en magazines willen hergebruiken op een manier die niet gedekt is door enige 
wettelijke uitzondering of licentie.  
 
De inkomsten zijn afkomstig van licenties die werden afgesloten met gebruikers die toelating hebben 
gevraagd (vrijwillige handeling) enerzijds, en anderzijds, van een a posteriori regularisatie van het 
gebruik van perscontent (bijvoorbeeld na vaststelling van inbreuk op een site). 
 
Niet alle gebruikers nemen een licentie, vandaar dat de bedragen die voortvloeien uit contractuele 
licenties niet overeenstemmem met de inkomsten waarop de rechthebbenden theoretisch 
aanspraak kunnen maken.  
  
Wanneer we de jaarlijkse inkomsten uit deze contractuele licenties afzetten tegen de jaarlijkse omzet 
komen we tot de vaststelling dat deze nog beperkter zijn dan de wettelijke. Zo bedragen de 
inkomsten uit contractuele licenties in 2012 slechts 0,17 % van de omzet van de Belgische kranten 
en magazineuitgevers over dezelfde periode.  
 
De totale inkomsten uit wettelijke en contractuele licenties in 2012 bedroeg dus slechts 0,73 % van 
de door de Belgische kranten- en magazine-uitgevers in 2012 gerealiseerde omzet.  

2.2. Geschatte derving door piraterij en parasitisme 

2.2.1. Piraterij: gederfde licenties 
Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van geschreven persartikels zonder toelating vormt 
een flagrante en overduidelijke inbreuk op de auteurswet21. Artikel 1 stelt dat ‘alleen de 
rechthebbende van een werk van letterkunde of kunst het recht heeft om op welke wijze of in 
welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te 
reproduceren of te laten reproduceren’. Dit recht omvat onder meer het exclusieve recht om 
toelating te geven tot het bewerken of het vertalen van een werk. 
 

                                                           
20 Krantenuitgevers komen niet in aanmerking voor een leenrechtvergoeding omdat kranten enkel worden geconsulteerd en niet uitgeleend 
in de bibliotheken. Magazine-uitgevers komen wel in aanmerking voor een vergoeding, maar de bedragen waarop zij aanspraak kunnen 
maken zijn het vermelden niet waard. 
21 Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 (B.S. 27 juli 1994, hierna auteurswet genoemd). 
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Sinds enkele jaren bekijken beheersvennootschappen het internet op het hergebruik van 
geschreven perscontent zonder licentie. Indien betrouwbare adresgegevens of e-
mailadressen voorhanden zijn, wordt een waarschuwingsbrief verstuurd die de 
domeinnaamhouder aanmaant om alle gereproduceerde artikels zonder licentie binnen een 
bepaalde duur te verwijderen of om een licentie af te sluiten voor de reproductie op de site. 
Wanneer noch de artikels binnen de gestelde termijn werden verwijderd, noch een licentie 
werd afgesloten, wordt de hergebruiker opnieuw aangeschreven. Ditmaal wordt een proces-
verbaal opgestuurd met de screenshots van de inbreuken in bijlage als bewijs van de 
vaststelling en een minnelijke schikking berekend volgens de gehanteerde tarieven22. Om de 
derving te berekenen, beroepen we ons op de resultaten van de steekproef. We stellen 
twee types van derving door piraterij vast; gemiste licentie-inkomsten en gemiste 
advertentie-inkomsten. We berekenen hier enkel de gederfde licentie-inkomsten. De 
steekproef toont aan dat wat betreft Belgische krantenartikels er dagelijks gemiddeld 
2.248 reproducties zonder licentie zijn. Van alle inbreuken gaat het in 79% van de gevallen 
over piratenkopies (1.780 inbreuken). 
 
Om de jaarlijks gederfde licentie-inkomsten door piraterij te berekenen, gebruiken we 
volgende formule: 

Gemiddeld aantal piraat-artikels per dag * huidig licentietarief * gemiddeld aantal verschijningen 

van de kranten per jaar 

 
Volgens deze formule wordt de maximale derving op jaarbasis aan piraterij van de 
Belgische kranten als volgt geschat:  

1780 *50 * 310 = €27.590.000 

2.2.2. Parasitisme: gederfde licenties 
In tegenstelling tot enkele jaren geleden zijn veel gebruikers vandaag de dag op de hoogte 
van het feit dat het geheel of gedeeltelijk reproduceren van perscontent zonder licentie – i.e. 
piraterij - niet kan. Er duikt echter een nieuwe vorm van hergebruik zonder toelating op: 
hierbij wordt content niet gereproduceerd, maar probeert men de licentieverplichting te 
omzeilen door content te herschrijven zonder eigen creatieve inbreng.  
 
In bepaalde gevallen gaat het om een parasiterende handeling en dus een handeling van 
oneerlijke concurrentie in de zin van artikel 95 van de wet op de marktpraktijken van 6 april 
201023. 
 
Parasitisme is echter ook een inbreuk op de wet op de marktpraktijken. Een van de pijlers 
van onze economie is het principe van vrije mededinging. Vrije mededinging impliceert het 
recht om producten van concurrenten na te bootsen. Deze vrijheid wordt echter begrensd 
door enerzijds het bestaan van exclusieve rechten ter bescherming van welbepaalde 
prestaties en anderzijds door de regels inzake eerlijke mededinging. Artikel 95 van de wet op 
de marktpraktijken stipuleert duidelijk dat verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken 
strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere 
ondernemingen schaadt of kan schaden. Krachtens artikel VI. 104, kan de rechter de staking 
bevelen van elke daad, strijdig met de eerlijke marktpraktijken, waardoor een onderneming 
de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden. 

                                                           
22 De beheersvennootschappen opteren voor een niet-repressief systeem waardoor het bedrag van de minnelijke schikking gelijk is aan het 
tarief dat voor een gewone licentie wordt gehanteerd. 
23 Cfr. Het  bovenvermelde arrest van 29 mei 2009. 
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Volgens recente rechtspraak van het Hof van Cassatie24 dient met om parasitisme aan te 
tonen niet alleen de reproductie, maar ook de aanwezigheid van bepaalde begeleidende 
ongeoorloofde omstandigheden te bewijzen. 
 
In bepaalde gevallen gaat het niet alleen om een parasiterende handeling maar wordt er ook 
een inbreuk gepleegd op artikel 1 van de auteurswet. Wanneer er in het ‘nieuwe’ 
herschreven artikel voldoende overblijft van de oorspronkelijke structuur zodat die structuur 
herkenbaar is, is een licentie nodig. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld enkel synoniemen 
of slechts lichtjes gewijzigde zinsconstructies worden gebruikt.  
 
Om de derving via gemiste licentie-inkomsten te berekenen beroepen we ons opnieuw op 
de resultaten van de steekproef. De steekproef toont aan dat wat betreft Belgische 
krantenartikels er dagelijks gemiddeld 2.248 reproducties zonder licentie zijn. Van alle 
inbreuken gaat het in 21% van de gevallen over parasietenkopies (468 reproducties). 
 
Om de jaarlijks gederfde licentie-inkomsten door parasitisme te berekenen, gebruiken we 
volgende formule: 
 

Gemiddeld aantal parasietartikels per dag * huidig licentietarief * gemiddeld aantal verschijningen 

van de kranten per jaar 

 
Op basis van deze formule wordt de maximale derving op jaarbasis aan parasitisme voor de 
kranten geschat op:  

468 *50 * 310 = €7.254.000 

2.2.3.  Gederfde advertentie-inkomsten: een case study 
Naast een derving door gemiste licentie-inkomsten, zijn er ook dervingen aan 
advertentiezijde. 
 
Sites van kranten en magazines verliezen lezersaandacht (uitgedrukt in page views) omdat de 
artikels in gepirateerde of geparasiteerde vorm ook elders te lezen zijn. Dit verlies in page 
views betekent een verlies in advertentie-inkomsten. We gebruiken volgende formule om de 
jaarlijks gederfde inkomsten van advertentie-inkomsten te berekenen: 
 

Aantal relevante pageviews
25

 van site met geparasiteerde of gepirateerde content * 

Aandeel piraat- of parasiet-artikels op totaal aantal artikels op site met geparasiteerde of 

gepirateerde content * 

Gemiddeld aantal clicks
26

 op deze site per bezoek * 

Gemiddelde CPM van de geschreven perssites
27

 

 

                                                           
24 Cfr. Het bovenvermelde arrest van 29 mei 2009. 
25 Relevante page views zijn de page views op de nieuwssecties van de sites met gepirateerde content, en niet de page views met betrekking 
tot bv. fora van supporters, wedstrijduitslagen etc. 
26 Gemiddeld aantal clicks is het aantal page views gedeeld door het gemiddeld aantal unieke bezoekers  
23 Gemiddelde cost-per-mille (CPM) run-of-site Belgische krantensites 
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We nemen het voorbeeld van een populaire site met geparasiteerde artikels van Vlaamse 
krantensites. Die site heeft dagelijks 200.000 page views, waarvan er 20.000 gereserveerd 
zijn voor de pagina’s die perscontent bevatten. 30% van die artikels zijn parasiet-artikels, i.e. 
artikels uit kranten die herschreven zijn zonder toevoeging van waarde. Gemiddeld klikt een 
bezoeker op die site 4.7928 keer door. De dagelijkse derving voor kranten- en magazinesites 
aan een gemiddelde kost per duizend bezoekers (CPM) van 19,5 euro, wordt dan:  
 

20.000 * 0,30 * 4,79 * 0,0195 = €560 

Op jaarbasis29 komt het bestaan van deze ene site neer op een derving van om en bij de 
174.000 € voor de betrokken gepirateerde geschreven perssites.  
 
Wanneer we de derving inschatten op basis van de steekproefresultaten voor de Belgische 
kranten, hanteren we volgende formule: 

Gemiddeld aantal piraat-/parasiet-artikels per dag *  

Gemiddeld aantal verschijningen van kranten per jaar * 

Aantal keer dat piraat-/parasiet-artikels wordt gelezen per jaar *  

Gemiddelde CPM van de geschreven perssites 

 

Per dag verschijnen er gemiddeld 1.780 piraatartikels online. Aan een gemiddelde 
verschijning van 310 publicatiedagen per jaar en een gemiddelde kost per duizend bezoekers 
(CPM) van 19,5 euro, schatten we dat de derving door piraterij jaarlijks tussen de 
€1.076.010 en €10.760.100 ligt, waarbij we er in het beste geval vanuit gaan dat de piraat-
artikels gemiddeld 100 keer per jaar worden gelezen en in het slechtste geval 1.000 keer. 
 

1.780 * 310 * 100(0) * 0.0195 = €1.076.010 <> €10.760.100 

De advertentiederving door parasitisme ligt lager. Hier komen we tot een vork van 
advertentiederving die per jaar tussen de €282.906 en € 2.829.060 ligt: 
 

468 * 310 * 100(0) * 0.0195 = €282.906 <> € 2.829.060 

2.3. Derving door aggregatie 
 Contentaggregatoren worden door de online gebruikers steeds meer beschouwd als een 
belangrijke toegang tot geschreven perscontent. Het zakelijk model van aggregatoren bestaat uit het 
selecteren en herorganiseren van links naar perscontent - al dan niet met toevoeging van de titel van 
het artikel en een korte introductie (snippet) - en daarlangs advertentieruimte te verkopen. Pew 
Research Centre30 rapporteert dat meer dan een vierde van de online lezers zeer regelmatig via 
‘news organizing apps or websites’ (lees: aggregatoren) hun nieuws lezen.  
 

                                                           
28 Alexa.com 
29 Berekening op basis van 310 online publicatiedagen 
30 The State of the News Media 2012 - http://stateofthemedia.org/2012/mobile-devices-and-news-consumption-some-good-signs-for-
journalism/ 
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Het gedeeltelijk of integraal reproduceren van artikels zonder voorafgaande toelating van de 
rechthebbende vormt een inbreuk op de auteurswet. De zaak Copiepresse/Google31 bevestigt dat dit 
ook slaat op titels en snippets. Aangezien de reproductie gedeeltelijk kan zijn en de lengte hierbij 
irrelevant is, zijn ook korte fragmenten (de eerste lijnen) en zelfs de titel beschermd op voorwaarde 
dat ze origineel zijn. Uit dit arrest valt bijgevolg af te leiden dat Google News deeplinks mag 
aanbrengen naar geschreven perscontent voor zover het hierbij geen handeling van reproductie en 
mededeling verricht. Het komt er bijgevolg op neer op welke wijze deeplinks worden weergegeven: 
indien de deeplinks een gedeeltelijke reproductie en mededeling aan het publiek uitmaken, kunnen 
ze een probleem vormen.  
 
Buitenlandse rechtspraak gaat nog een stapje verder. In een zaak waarin de Newspaper Licensing 
Agency (NLA) stond tegenover Meltwater, oordeelde de Britse High Court op 26 november 2010 dat 
uitgevers substantieel investeren in hun sites en dat Meltwater met zijn economisch model dat erin 
bestaan de artikels van de sites van de uitgevers te verzamelen om deze vervolgens commercieel te 
hergebruiken door hyperlinks naar zijn klanten te sturen, waaraan vaak de titel en een snippet (256 
karakters) wordt toegevoegd. Zowel voor de titel als de snippet is een licentie vereist. Er wordt dus 
een inbreuk gepleegd zowel door de aanbieder van de dienst als door de klant die de informatie 
ontvangt zonder een licentie te hebben afgesloten met NLA. Deze uitspraak werd eveneens 
bevestigd door de High Court op 27 juni 2011. 
 
Het hierboven geschetste juridisch kader maakt het uitgevers mogelijk om zich te verzetten tegen 
het verspreiden van hyperlinks die de URL van een geschreven perscontent overnemen. Uitgevers 
hebben op zich echter geen bezwaar tegen een contentaggregatiemodel mits er licenties gevraagd 
en bekomen worden met duidelijke afspraken over: 
 

- het maximum aantal karakters; 
- de aanwezigheid van foto’s; 
- de vergoeding, al kan een licentie om niet in principe ook;   
- de overeenstemming met de editoriale lijn van de uitgever op de aggregerende website 

en de daarop zichtbare radvertentie ;  
- etc.  

 
Enkel zo kunnen de uitgevers een garantie krijgen dat de artikels op hun website geconsulteerd 
worden en dat de door hun content gegenereerde inkomsten ook bij hen terecht komen.  
 
Aggregatoren die content van kranten- en magazinesites aggregeren, betekenen voor de 
oorspronkelijke geschreven perssites een verlies aan bezoekers en inkomsten, in het bijzonder 
wanneer ze de titel en fragmenten van de artikels weergeven.  
 
In het beste geval klikt de bezoeker vanop de aggregator door naar de oorspronkelijke kranten- en 
magazinesite en gaan er ‘enkel’ waardevolle clicks verloren op de homepage van de krant of het 
magazine. In het slechtste en het meest voorkomende geval, verlaten de lezers de pagina’s van de 
aggregator niet, omdat ze daar de snippets lezen en dus helemaal niet meer of veel minder naar de 
kranten- en magazinesites surfen.  

                                                           
31 Uitspraak in hoger beroep van 5 mei 2011 (bevestiging van de uitspraak in eerste aanleg van 13 februari  2007) 
https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Copiepresse_jugement_appel_contre_Google_5_mai_2011(2).pdf 

https://www.copiepresse.be/images/file/Google/Copiepresse_jugement_appel_contre_Google_5_mai_2011(2).pdf
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2.4. Advertentie-inkomsten van sites met geparasiteerde en geaggregeerde 

artikels 
 Piraten, parasieten en aggregatoren die  advertenties plaatsen op hun sites genereren 
inkomsten dankzij de content van de uitgevers en zonder bij te dragen aan de productiekosten. Zij 
zetten immers de aandacht die ze trekken van lezers dankzij deze kwaliteitscontent in geld om bij 
adverteerders. 
 
Ten einde het evenwicht te herstellen, dat momenteel in het nadeel van de persuitgevers uitvalt en 
waarvan de piraten en de parasieten de grootste begunstigden zijn, dient een deel van deze 
advertentie-inkomsten gegenereerd door de piraat- of parasietsites aangewend te worden om 
licenties te financieren die ze wettelijk gezien verplicht zijn af te sluiten bij de persuitgevers. 
 

3. Conclusie en aanbevelingen 

3.1. Algemene conclusie 
 Belgische geschreven persbedrijven investeren in nieuwe technologische toepassingen en 
kennis om voorop te blijven in de digitalisering. Deze stijgende kosten staan in schril contrast met 
een algemene omzetdaling. De verkoop van geschreven perspublicaties kent sinds jaren een sterke 
afname; de digitale verkoop van kranten en magazines stijgt gestaag, maar is vandaag niet rendabel. 
De betalingsbereidheid voor online geschreven pers groeit, maar is precair. Ook op de digitale 
advertentiemarkt is de positie van geschreven persbedrijven onzeker in het licht van nieuwe 
internationale concurrenten.  
 
De digitalisering zorgt ervoor dat meer en meer mensen bereikt worden, maar dat vertaalt zich 
voorlopig niet naar omzetstijgingen. Het betalen voor digitaal geschreven pers staat in 
kinderschoenen; het gigantisch digitaal informatieaanbod en het hergebruik van artikels of delen 
ervan zonder licentie zorgt voor een devaluatie van de merken van de geschreven persbedrijven en 
van online professioneel gemaakt nieuws in de ogen van de gebruiker. Er is een voorzichtige groei 
van de betaalde digitale verspreiding, maar tegelijkertijd houden registratie- en betaalmuren het 
risico in van een groei van ongelicenseerd hergebruik van deze content. 
 
De digitale revolutie en de nieuwe technologische mogelijkheden van verspreiding van informatie 
voeden de perceptie dat geschreven pers een common good is. In de digitale omgeving wordt het 
verkeer van perscontent echter gedeeltelijk gefinancierd door licenties. Vandaag stellen we een hoge 
mate van hergebruik zonder toelating van geschreven pers vast en slechts beperkte inkomsten uit 
contractuele en wettelijke licenties. Tegelijkertijd is er een hoge derving van contractuele licentie-
inkomsten en advertentie-inkomsten door piraterij, parasitisme en aggregatie. Het belang van een 
goede reglementering en een sterk juridisch kader is in deze context onmiskenbaar. Om de 
duurzame economische ontwikkeling van de geschreven persindustrie te vrijwaren zijn er 
verschillende pistes. 

3.2. Vermoeden van overdracht van rechten en creatie van naburig recht 
 Een perspublicatie is een collectief werk, net zoals een audiovisueel werk dat is. Het is 
samengesteld uit meerdere bijdragen (artikels, foto's, infografie, cartoons…). Door de huidige 
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technologische veranderingen verloopt de distributie en het gebruik van informatie voortaan via 
verschillende dragers (papieren publicatie, site etc.). 
 
Toch vereist de wet op het auteursrecht in zijn huidige versie dat de uitgevers de toelating vragen 
van elke medewerker voor elk gebruik buiten de primaire publicatie (ongeacht die op papier of op 
digitale media geschiedt). Deze verplichting brengt een bijzonder zware administratieve last met zich 
mee. Als bovendien een van de betrokkenen zijn rechten weigert af te staan voor een of meerdere 
hergebruiken, kan de uitgever niet aan alle lezers de volledige content bieden. De uitgever van 
audiovisuele media kent dit soort problemen niet: hij geniet een vermoeden van overdracht voor alle 
bijdragen aan het geproduceerde werk. 
 
Bovendien geniet de audiovisuele producent een naburig recht voor de werken die hij produceert, 
wat hem, dank zij de investering die hij gedaan heeft, toelaat als enige dit werk te exploiteren, wat 
eveneens de taak van de gebruikers vereenvoudigt, omdat ze slechts één gesprekspartner hebben. 
Een eigen uitgeversrecht in de vorm van een naburig recht zou de persuitgevers in staat stellen 
zelfstandig en onafhankelijk van de auteur hun product te beschermen ten aanzien van derden 
inbreukmakers. Deze versterking van de positie van de persuitgever zou meer zekerheid bieden en 
zou vooral een handig instrument zijn om op te treden tegen parasitair hergebruik, content 
aggregatoren etc. die de content zonder licentie op een ontoelaatbare wijze hergebruiken. 
 
Deze verschillende behandeling had op zich nooit moeten bestaan, en is een echte 
concurrentievervalsing die nog wordt verergerd door de convergentie van technologieën en media.  
 
Ter vergelijking: artikel 20 van de Franse wet van 12 juni 2009 betreffende de verspreiding en de 
bescherming van internetcreaties (de zgn. wet HADOPI), dat, zonder een wondermiddel te zijn, 
aantoont dat er een mentaliteitsverandering aan de gang is, waarbij de persuitgever (persproducent) 
eindelijk kan genieten van de toekenning van tijdelijke rechten op exclusieve basis, om de bijdragen 
onder zijn merk op alle dragers en formats te kunnen gebruiken zonder specifieke toelating van de 
rechthebbenden.  
 
In deze context vragen de uitgevers aan de Belgische wetgever een eerlijke concurrentie te 
herstellen voor alle media, door hen, net als de audiovisuele producenten, een naburig recht en 
een vermoeden van overdracht van rechten toe te kennen, om de exploitatie van zowel de 
papieren als digitale versie mogelijk te maken.  

3.3. Toepassing van de wet  
 Wettelijke bepalingen die de auteursrechten beschermen en die bijgevolg ook gelden voor 
geschreven perscontent bieden uitgevers slechts garanties indien ze effectief afdwingbaar zijn. Het 
gaat hier om verschillende aspecten van het beheer van auteursrechten.  

 
(1) Centralisatie van de rechtbanken bevoegd voor auteursrechten en naburige rechten  

                De bescherming van de intellectuele eigendomsrechten is materie die een diepgaande 
expertise vereist in hoofde van de rechters, bij wie deze zaken aanhangig worden gemaakt. Deze 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten werd in 2007 gemoderniseerd naar aanleiding van 
de omzetting van de Europese Handhavingsrichtlijn door de wet van 10 mei 2007. Deze wet heeft de 
bevoegdheid inzake intellectuele eigendomsgeschillen gecentraliseerd bij een beperkt aantal 
rechtbanken, om de rechtelijke macht de mogelijkheid te bieden om over de nodige deskundigheid 
te beschikken om deze geschillen te beslechten. De Rechtbank van Koophandel is voortaan bevoegd 
voor geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van auteursrechten en 
naburige rechten. De geschreven perssector betreurt dat het auteursrecht en de naburige rechten als 
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enige tak van de intellectuele rechten niet werd opgenomen in deze centralisatie. Het gevolg is dat 
zowel de Rechtbank van eerste aanleg als de Rechtbank van Koophandel en de vrederechter terzake 
bevoegd zijn.  
 
De geschreven perssector vraagt dus dat alle zaken die betrekking hebben op intellectuele 
eigendomsrechten behandeld worden door rechters die over de noodzakelijke expertise 
beschikking. Een mogelijke maatregel in die zin is van de Rechtbank van Koophandel de enige 
bevoegde rechtbank te maken om te oordelen over deze zaken. 
 

(2) Verduidelijking van de bevoegdheden van de beëdigde vertegenwoordigers op het terrein 

               De auteurswet bepaalt dat het bewijs van een opvoering, uitvoering, reproductie of enige 
andere exploitatie, alsook het bewijs van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of 
gereproduceerde werken, onder andere en tot het tegendeel bewezen is, kan worden geleverd door 
beëdigde agenten aangewezen door beheersvennootschappen. Behoudens een summier Koninklijk 
Besluit betreffende de erkenning van deze beëdigde agenten, wordt noch in de auteurswet noch in 
een ander besluit aandacht besteed aan deze beëdigde agenten. In de praktijk heerst dan ook heel 
wat onduidelijkheid inzake de legitimatie en bevoegdheden van deze beëdigde agenten inzake de 
opsporing en vaststelling van auteursrechtelijke inbreuken.  

 
De geschreven perssector vraagt dat de bevoegdheden van de beëdigde agenten zeer snel worden 
verduidelijkt, door middel van een Besluit of een ministeriële omzendbrief.  

 
(3) Invoering van versnelde en minder kostelijke procedures  

             Omslachtige en langdurige gerechtelijke procedures zijn een belangrijk obstakel voor een 
effectieve verdediging van de rechten van persuitgevers. Naast de soms inherente moeilijke 
identificatie van de auteur van een gebruik zonder toelating op het internet (persoonlijke blog, site 
gehost in het buitenland, site in een taal die de uitgever niet machtig is…) zien de uitgevers hun 
verzoek om beëindiging en vergoeding van de geleden schade door gebruik zonder toelating (soms 
nutteloos) vertraagd worden door de vaststelling van de behandelingstermijn en de traagheid van 
het Belgisch gerechtelijk systeem, ook ingeval van kwesties die behandeld worden op basis van 
“versnelde” procedures (zoals in kort geding). Zo kreeg de vraag tot stopzetting, uitgaande van de 
Franstalige Belgische uitgevers tegen Google, ingediend in juli 2006 en behandeld in kort geding, pas 
op 5 mei 2011 een uitspraak in hoger beroep! In deze tijd van snelle veranderingen kunnen dergelijke 
termijnen niet op doeltreffende wijze een einde maken aan de schade veroorzaakt door niet-
gelicenseerde toepassingen van beschermde content.  

 
Door de kosten die dergelijke gerechtelijke procedures met zich mee brengen, besluiten 
persuitgevers dikwijls om deze acties te laten vallen, omdat de potentiële resultaten nooit de tijd en 
middelen kunnen dekken die eraan besteed zouden moeten worden.  
 
De sector van de geschreven pers vraagt de invoering van een procedure die toelaat de stopzetting 
van hergebruik zonder licentie te verkrijgen door de medewerking van de hostingprovider, 
wanneer de identificatie van de gebruiker niet mogelijk is of wanneer er taalproblemen bestaan.  
De uitgevers vragen eveneens dat geschillen met betrekking tot auteursrechten binnen 
redelijke termijnen behandeld kunnen worden, door werkelijk versnelde procedures met 
beperkte kosten.  
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Bijlage: Methodologie steekproef 

Met behulp van de Noorse monitoringtool OATS (Online Article Tracking System) - ontwikkeld door 
het bedrijf Opoint32 - werden voor de Vlaamse kranten tussen 24 juni 2013 en 5 juli 2013 op zes 
dagen een analyse uitgevoerd. Voor de Franstalige kranten werden zes dagen tussen 20 en 31 januari 
geanalyseerd. OATS zocht online naar reproducties in de vorm van piraatartikels of parasietartikels 
afkomstig van alle papieren kranten en van alle websites van de kranten verschenen op de 
onderzochte dagen. Een artikel werd als ‘piraatartikel’ gekwalificeerd indien het 80% of meer 
overeenkwam met het originele artikel. Een artikel werd als ‘parasietartikel’ gekwalificeerd als het 
tussen de 50% en 80% overeenkwam met het originele artikel. 
 
Er werden gemiddeld 5.611 artikels per dag geanalyseerd, waarvan er gemiddeld 4.516 afkomstig 
waren van de papieren kranten en 1.095 van de sites van de Belgische kranten. Per dag werden 
gemiddeld 2.248 verdachte kopieën (inbreuken) vastgesteld. 
 
Deze steekproef houdt geen rekening met de vele gefotografeerde of gescande documenten, wat 
een onderschatting geeft. Pdf-kopieën kunnen niet opgespoord worden. Wel worden ook artikels van 
persagentschappen meegeteld, wat een overschatting geeft. 
 
Na de search plaatst OATS de op het internet gevonden meegedeelde reproducties (of op basis van 
een publicatie per site, of op basis van een publicatie per artikel) met de volgende informatie:  
 

- De naam van de bronpublicatie  
- De naam van de site waar de reproductie gevonden werd 
- Het percentage van de oorspronkelijke tekst, dat gereproduceerd werd  
- De datum waarop de kopie werd vastgesteld  

 
Elk van deze velden heeft een filter. Het is dus o.a. mogelijk om de gevonden reproducties te 
klasseren volgens het percentage gekopieerde tekst van het origineel.  
 
Het is mogelijk om een search uit te voeren voor een bepaalde dag of een bepaalde periode.  
OATS geeft voor elke search het totaal aantal gevonden kopieën, het aantal betrokken sites en het 
aantal unieke artikels (gezien hetzelfde artikel hergebruikt kan worden op meerdere sites). 
 
OATS laat eveneens toe om de gegevens van de beheerder van de site waarop de reproducties 
vastgesteld werden snel te kennen (via een geïntegreerde toegang tot “Whois”). 
 
OATS geeft niet aan of de gevonden reproducties al dan niet gelicenseerd zijn. De gebruiker van de 
tool moet elk resultaat publiceren (OATS geeft het artikel weer zoals het op de site van derden 
verschijnt, een versie van dit artikel met de passages uit de originele versie gemarkeerd, een pdf-
versie van de kopie en het originele artikel) om na te kunnen gaan of het inderdaad over een 
gelicenseerde kopie gaat of niet (het kan inderdaad een kopie van een tekst betreffen waarvoor de 
uitgever geen rechten bezit, bijvoorbeeld een persbericht).  
 

                                                           
32 Opoint,AS, Akersgata 28A – N-0158 Olso, Norway – www.opoint.no  (contact: Jon Anders Tangnes : jonanders@opoint.com) 
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