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Deze presentatie
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Intellectueel eigendom
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Relevante IE-gerelateerd onderwerpen
Auteursrecht

Naburige rechten

Portretrecht

(Publiek domein)
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Auteursrecht
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Auteursrecht geeft een tijdelijk 
monopolie op intellectuele creaties

"Monopoly" by Daquella manera is licensed under CC0 1.0 

https://www.flickr.com/photos/62518311@N00/41563367805
https://www.flickr.com/photos/62518311@N00
https://creativecommons.org/licenses/CC0/1.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Principes
● Auteursrecht beschermd de intellectuele creatie van de maker

○ feiten zijn geen intellectuele creaties
○ ideeën zijn geen intellectuele creaties

● Er is geen registratie nodig om auteursrecht te krijgen
● Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na de dood van de maker
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Principes
● Auteursrecht is een uitsluitend recht

○ je kan andere uitsluiten tot het doen van bepaalde handelingen

● Deze rechten zijn
○ Reproductie 
○ Verspreiden

● Auteursrecht is deels overdraagbaar
● Een werk kan meerdere rechthebbende hebben
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Structuur van rechten
Economische rechten

Deze rechten zijn overdraagbaar. Je kan ze 
weggeven, verkopen en licenseren

● recht tot openbaarmaking
● recht tot verveelvoudiging

Morele rechten (persoonlijkheidsrechten)

Deze rechten zijn niet overdraagbaar

● recht op naamsvermelding
● recht om je te verzetten tegen (onredelijke) 

wijziging in het werk
● recht om je te verzetten tegen elke 

misvorming, verminking of andere 
aantasting van het werk, welke nadeel zou 
kunnen toebrengen aan jouw eer of naam

● Expliciet overdragen aan erven 
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Duur van het auteursrecht
De duur van het auteursrecht wordt bepaald op het moment van creatie

● natuurlijk persoon – 70 jaar na de dood van laatstlevende maker
● in dienstverband – 70 jaar na publicatie 
● anoniem of pseudoniem – 70 jaar na publicatie
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Naburige rechten
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Icoon door Simon Martin, Noun project



Principes naburige rechten
● Recht van de uitvoerend kunstenaar

○ toneelspeler, zanger, musicus, danser, etc.

● Uitsluitend recht
○ het opnemen van een uitvoering
○ het reproduceren van een opname van een uitvoering
○ het verkopen, verhuren, uitlenen
○ het beschikbaar stellen voor het publiek

● duur 50/70 jaar na publicatie / creatie
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Portretrecht
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Icoon door Hector, Noun project



Principes
Portret in opdracht

● toestemming nodig voor eerste publicatie
● Recht duurt tot 10 jaar na dood van 

geportretteerde
○ aan erven overgedragen

Portret niet in opdracht

● redelijk belang
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Redelijk belang
Redelijk belang wordt per situatie 
overwogen. 

Een portret die niet in opdracht 
gemaakt wordt heeft een grotere impact 
wanneer deze gemaakt wordt in sociaal 
minder acceptabele situaties.
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Ana sol lara / CC BY 4.0, Wikimedia Commons



Publiek domein
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1870

Publiek domein

Werken voor 1870 
zijn zeker publiek 
domein.

  

1951

Onderzoek 

Werken tussen 
1870 en 1951 
moeten 
onderzocht 
worden.

  

2021

Beschermd

Werken die jonger 
zijn dan 70 jaar zijn 
zeker 
auteursrechtelijk 
beschermd.

  



Wolfgang Amadeus Mozart
Het auteursrecht is verlopen op 
bladmuziek waarbij de componist meer 
dan 70 jaar geleden overleden is.

Dit betekent niet dat de rechten zijn 
verlopen op de uitvoeringen van werken 
van deze componisten.
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Beatles
Het auteursrecht van de beatles is niet 
verlopen. De auteurs zijn immers nog 
geen 70 jaar geleden overleden.

De naburige rechten van sommige van 
hun eerste opnames is wel al verlopen. 
(Toen de duur van dit recht nog 50 jaar 
was).

19



Keten van toestemming
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Keten van toestemming (1/4)
Eigenaarschap (fysiek en intellectueel) ontstaat op 
het moment van creatie.

Als vuistregel geldt dat je toestemming nodig hebt 
om een kopie te maken en deze te verspreiden
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Creatie

70 jaar

PD



Keten van toestemming (2/4)
Fysiek bezit betekent niet het bezit van het 
auteursrecht en aanverwante rechten.

Dit betekent dat je ook niet automatisch 
toestemming hebt om het werk te kopieren, ook al 
heb je het fysieke werk.
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Creatie

70 jaar

PD



Keten van toestemming (3/4)
● Verkrijg de rechten bij acquisitie
● Zoek toestemming voor het gebruik (licentie)
● Wacht tot het werk publiek domein wordt
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Creatie

70 jaar

PD

Creatie

70 jaar

PD



PD

Keten van toestemming (4/4)
Auteursrecht is verhandelbaar. Fysiek eigendom is niet gelijk 
aan het intellectueel eigendom.
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Creatie

70 jaar



Podiumkunsten
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Icoon door Hector, Noun project



Stapeling van rechten
● auteursrechtelijk

○ choreografie
○ script / scenario
○ muziekcompositie

● Naburig recht
○ toneelspelers
○ dansers
○ muzikanten
○ licht
○ etc.
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Producent verzameld rechten
Bij (video)opnames wordt aangenomen dat de rechten van het stuk verzameld worden 
bij de producent

“Tenzij de makers en de producent van een filmwerk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen, worden de makers geacht aan de producent het recht 
overgedragen te hebben [..]” art. 45d(1) AW
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1. Eigendom vs. intellectueel eigendom
“De Stichting heeft de meeste werken van een kunstenaar zelf in bezit. Op welke wijze moet de 
eigendom hiervan op officiële manier worden vastgelegd?”

Auteursrechtelijke overdracht moet expliciet gebeuren. Op schrift, met een 
handtekening. 
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2. Werken in opdracht
“We zijn een ensemble dat opdrachten geeft aan componisten om nieuwe muziek voor ons te 
schrijven. Wanneer liggen welke bij welke mensen?”

● Wanneer wij een componist een opdracht geven
● Wanneer wij een werk uitvoeren van een componist
● Heeft de publicatie van de bladmuziek invloed op de rechten?
● wanneer het ensemble onderdeel is van van een uitvoering?
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Creative Commons
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Principes Creative Commons
● Creative Commons-licenties zijn 1-op-iedereen licenties

○ je geeft iedereen in de wereld toestemming om het werk te gebruiken

● Creative Commons-licenties 
○ kunnen niet ingetrokken worden
○ zijn internationaal toepasbaar
○ alleen rechthebbenden, van de economische rechten, kunnen een CC-licentie toepassen
○ Bestaan uit vier bouwstenen

● Vier grote versies (1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
○ Advies om versie 4.0 te gebruiken
○ Bij bestaande licentie altijd die licentie aanhouden
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De vier licentie-bouwstenen
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Naamsvermelding

Gelijk Delen

Niet Commercieel

Geen afgeleide werken



De zes licentiemogelijkheden
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Naamsvermelding Niet Commercieel Geen afgeleide 
werken Gelijk Delen

CC BY

CC BY-SA

CC BY-ND

CC BY-NC

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-ND
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Correcte naamsvermelding
● Naam van het werk
● Naam van de maker (incl. link)
● Geef aan als je aanpassingen maakt
● Geef aan welke licentie van toepassing is
● Geef een link naar de volledige licentie
● Geef een link naar de bron (optioneel)
● Verwijder de naam van de maker als deze daarom vraagt
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Uitsnede van Young Cats door User:Maxo, CC BY-SA 3.0

37

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=296512
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Het publieke domein
Public Domain Mark

● Gebruikt voor het markeren
van publieke domein werken

CC0 Public Domain Waiver

● Gebruikt voor het actief
afstand doen van je rechten

○ Gebruikt voor metadata
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Vragen?

Maarten Zeinstra 
IP-squared.com
info@ip-squared.com 
@mzeinstra

Deze presentatie is vrijgegeven onder 
een Creative Commons Attribution 
4.0 license
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https://ip-squared.com
mailto:info@ip-squared.com
https://twitter.com/mzeinstra?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

