
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 

34 912 Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de 
naburige rechten en de Databankenwet ter 
implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van 
het Europees parlement en de Raad van 
13 september 2017 inzake bepaalde toegestane 
vormen van gebruik van bepaalde werken en 
ander materiaal die door het auteursrecht en 
naburige rechten beschermd zijn ten behoeve 
van personen die blind zijn, visueel gehandicapt 
of anderszins een leeshandicap hebben, en tot 
wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende 
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede 
ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 
van het Europees parlement en de Raad van 
13 september 2017 inzake de 
grensoverschrijdende uitwisseling tussen de 
Unie en derde landen van exemplaren in 
toegankelijke vorm van bepaalde werken en 
ander materiaal die door het auteursrecht en 
naburige rechten beschermd zijn ten behoeve 
van personen die blind zijn, visueel gehandicapt 
of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU 
L242/1) (Wet ter implementatie 
leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering 
leesgehandicaptenverordening) 

Nr. 1  KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet 
houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en 
de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het 
Europees parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde 
toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal 
die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten 
behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins 
een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG 
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht 
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en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), 
alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees 
parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrij-
dende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in 
toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het 
auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van 
personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshan-
dicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicapten-
richtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening). 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Wassenaar,  16 maart 2018  Willem-Alexander
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