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Internationale regelingen 

“Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de 
Fransen vlug van geest zijn” (Voltaire) 

•Berner Conventie 1886 (BC) 
– Gelijkstellingsbeginsel 
– Minimumrechten 

• Geen formaliteiten (zoals copyright notice ©) 

– NB: alleen internationale situaties 

•Auteursrechtrichtlijn  
– RL 2001/29/EG van 22 mei 2001 



Auteursrecht 

• Artikel 1 Auteurswet: 
“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de 

maker van een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst, of van diens 
rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken 
en te verveelvoudigen, behoudens beperkingen, 
bij de wet gesteld.”  



Kern van het auteursrecht  

• Alleenrecht tot exploitatie 
• Geen formaliteiten: ontstaat door het creëren. 
• Tot 70 jaar na de dood van de maker 
• Maar: beperkingen zoals citaatrecht 
 

 



Wat is een ‘werk’  

• “ieder voortbrengsel op het gebied van 
letterkunde, wetenschap of kunst” (art. 10 Aw) 

• Zintuigelijk waarneembaar (geen ideeën) 
 
Bv: boeken, brochures, ontwerpen, muziek, kaarten, design, films, foto’s, 

toneelstukken website-layouts, computerprogramma’s, TV formats, etc.   
Ook Wikipedia pagina’s.  Niet limitatief opgesomd in de wet. 



Belangrijkste vereiste: oorspronkelijkheid 

• “het werk moet een eigen karakter bezitten en 
het persoonlijk stempel van de maker dragen” 
aldus de Hoge Raad. 
– Niet ontleend (origineel) 
– Creatieve arbeid van de maker 
– Niet triviaal of banaal 
– Subjectieve keuzes 
– Niet technisch of functioneel bepaald 

 
 

 

 



Infopaq arrest Hof van Justitie EU 

• “een schepping van de geest” (ov. 34.), oftewel om “materiaal 
dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen 
intellectuele schepping van de auteur ervan” (ov. 37).  

• Losse woorden zijn niet auteursrechtelijke beschermd. “Enkel 
via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden 
op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan 
zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een 
intellectuele schepping vormt” (ov. 45).  

 
 
 
 



Nota Bene: 

• Op feitelijke informatie als zodanig rust geen 
auteursrecht, het gaat om de manier waarop 
informatie in (bv) een tekst of beeld is vervat! 



Van wie is het auteursrecht?  

• De maker(s); co-auteurs gemeenschappelijk 
auteursrecht 

• Verzamelaar naast maker(s) 
• ‘Fictieve makers’, zoals werkgevers  

 
• Overdracht kan alleen schriftelijk (bij akte); 

afstand niet mogelijk.  
 
 



Welke rechten heb je als auteur? 

• Exploitatierechten 
– Openbaarmaking 
– Verveelvoudiging  

• Persoonlijkheidsrechten (‘morele rechten’) 
bv:  
– Recht op naamsvermelding  
– Verzet tegen vermelding andermans naam 
– Recht om misvorming, verminking of andere aantasting te 

voorkomen, bij nadeel eer en goede naam auteur 



Maar: je kunt je niet overal tegen verzetten 

• Beperkingen zoals:  
– Persexceptie 
– Onderwijsexceptie 
– Het Citaatrecht 
– Etc. 

• Limitatief, geen ‘fair use’ (VS) 
 

 



Citaatrecht 

• Artikel 15a Aw 
‘Als inbreuk op het auteursrecht (..) wordt niet beschouwd het citeren uit een 

werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke 
verhandeling of voor een uiting voor een vergelijkbaar doel mits:  

1. Het werk waaruit geciteerd wordt rechtmatig openbaar gemaakt is; 
2. Het citeren in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het 

maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der 
geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd 
(functionaliteit & proportionaliteit); 

3. Artikel 25 in acht wordt genomen (persoonlijkheidsrechten) 
4. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de 

maker, op duidelijke wijze wordt vermeld. 
 

 



Verschil ‘Fair use’ (VS) 

• Geen open geformuleerde beperkingsgrond: 
gesloten systeem. 
 

Relevante factoren ‘fair use’  art. 107 Copyright Act 1976 (VS): 
- the purpose and and character of the use, including whether such use is  of a 

commercial nature or is for non profit educational purposes; 
- the nature of the copyrighted work; 
- the amount and substantiality of the portion used in relation to the 

copyrighted work as a whole; 
- the effect of the use upon the potential market  or value of the copyrighted 

work. 



Ingewikkeld wordt het soms wel… 

• � 

M.C. Escher, Atrani, Kust 
van Amalfi, 1931 



Auteursrecht licenties 

• Vrijgeven van rechten?  
• Impliciet of expliciet 
• Geen schriftelijkheidsvereiste 



‘Creative Commons’ = open access  

 
 

Bron: http://doctormo.deviantart.com/art/Guide-to-
Creative-Commons-121927549 



CC gebruikers  



Wikipedia voorwaarden 

• Geen verlies van auteursrechten, maar: altijd onder CC-BY-SA 
en/of GNU licentie voor vrije documentatie , commercieel 
gebruik toegestaan. 

• Alleen materiaal plaatsen dat PD is of al onder CC BY SA en/of 
GNU.  

• De gebruiker staat daar voor in! 
• Bronvermelding  
• Je houden aan citeer regels  
• Monitoren (tekstplagiaat) 

 



Dank voor de aandacht! Vragen?  

 
Email: sjoanne.hoogcarspel@kmvs.nl  

mailto:Sjoanne.hoogcarspel@kmvs.nl
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