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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) 

A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN 
VEILIGHEID1 

Vastgesteld 3 juli 2018 

1 Samenstelling:
Engels (D66), Kox (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten 
Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Van 
Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Bredenoord (D66), 
Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), 
Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS) Van Zandbrink (PvdA), Aardema (PVV), 
Fiers (PvdA).
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Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding 
gegeven tot het maken van opmerkingen. 

De voorzitter van de commissie,
Duthler 

De griffier van de commissie,
Van Dooren
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