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Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding in 
te voegen.

Selecteer de afbeelding die je 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’
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1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan naar 
‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de afbeelding, 
met de zwarte haakjes schaal je 
het afbeeldingskader. 

3 Selecteer de afbeelding en klik 
op ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ Klik vervolgens 
bij het onderdeel ‘Schikken’ op 
‘Naar achtergrond’.  
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Copyright issues

• Output

– Copyright as a means of protecting AI-

generated works

• Input

– Copyrighted content as training material

for AI systems
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Output Dimension:                    
AI-Generated Works
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Not a mere theoretical question
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Problem not entirely new

Macaque Monkey (2014) or David Slater?
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© owned by 
robot developer

© owned by 
robot itself

© owned by 
robot trainer

But are we asking the right question? 

robot-created 
works = public 

domain
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from legal analysis       
(creative choices)

to policy analysis 
(societal objectives)

Change of perspective
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incentive for 
AI system 

development

public domain 
enrichment

incentive for 
dissemination 

of AI ‘creations’

Policy questions

supporting 
human creativity
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Supporting human creativity

• Copyright not the right vehicle

– Right to prohibit use

– No obligation to exercise the right

– No obligation to share revenue

• Neighbouring right preferable
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Art. 8(2) Rental/Lending/Related
Rights Directive 92/100
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Supporting human creativity

• Neighbouring right solution

– Statutory obligation to pay ‘single equitable

remuneration’ for use of AI-generated work

– Mandatory collective management of money 

stream

– Repartitioning scheme channeling revenue to

human authors/cultural projects
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Input Dimension:                    
Text and Data Mining
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Article 4 CDSM Directive

• provides for general limitation of copyright
• ‘…for reproductions and extractions of lawfully 

accessible works and other subject matter for the 
purposes of text and data mining.’ (Art. 4(1))

• but: limitation only applies if use
• ‘...has not been expressly reserved by their 

rightholders in an appropriate manner, such as 
machine-readable means in the case of content 
made publicly available online.’ (Art. 4(3)) 
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Need for ‘machine-readable’ means

• hope for evolution of shared technical 
standard of AI and content industry

• obligation to comply with specific technical 
standard?

• ‘The enjoyment and the exercise of [copyright] shall 
not be subject to any formality;…’ (Art. 5(2) BC)

• use of robots.txt forbidden formality?
• need for AI industry to check mining

entitlement case-by-case?
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Alternative solution?
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no use of a 
work

‘as a work’

Inherent limit of copyright protection?
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The End. Thank you!

Contact: m.r.f.senftleben@uva.nl
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