
Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en 
Entertainment

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 3
e

nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, 

Media en Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag 

op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van 

IE & ICT. Wij hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw 

dagelijkse werkzaamheden. 

ASPECTEN VAN HET AUTEURSRECHT

De praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment heeft inmiddels twee van de drie 

themalezingen achter de rug. Wij hebben deelnemers aan de tweede lezing de mogelijkheid 

geboden schriftelijk vragen te stellen. Het was de bedoeling deze vragen tijdens onze lezingen 

te beantwoorden. Dit bleek - gezien het aantal gestelde vragen - niet mogelijk; vandaar deze 

nieuwsbrief, waarin een aantal van de vragen afzonderlijk worden behandeld. De vragen die 

niet in deze nieuwsbrief worden beantwoord, zullen in een volgende nieuwsbrief aan de orde 

komen.

Bij de beantwoording van de onderstaande vragen spelen vaak dezelfde aspecten een rol. Bij 

vragen over auteursrecht is het bijvoorbeeld belangrijk om te bepalen of er auteursrechten 

rusten op een product en aan wie dit recht toebehoort. Als u zelf rechthebbende blijkt te zijn, 

dan bent u vervolgens gerechtigd om exploitatiekeuzes te maken. 

Omdat de beantwoording van bepaalde vragen vrijwel altijd van belang is, hebben wij eerst 

globaal op een rij gezet wanneer er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en aan 

wie de auteursrechten toekomen. Bij de beantwoording van de vragen zijn wij er vervolgens 

vanuit gegaan dat de antwoorden op deze vragen helder zijn en niet nopen tot een nuance in 

het antwoord. 

Wanneer auteursrecht? 

Het auteursrecht is een recht dat rust op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, dat 

een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. In de 

praktijk betekent dit dat een werk ‘origineel’ moet zijn, dus niet ontleend aan werk van een 

ander. Daarnaast moet sprake zijn van een zekere creativiteit. Voorbeelden van 

auteursrechtelijk beschermde werken zijn bouwtekeningen, software, ontwerpen van 

gebruiksartikelen, boeken, voordrachten, brieven, muziekwerken, filmwerken etc. Voor niet-

originele werken die op schrift gesteld zijn (zgn. geschriften) is er bovendien nog een (beperkte) 

bescherming, ook als deze geschriften niet de auteursrechttoets doorstaan. 

In Nederland ontstaat het auteursrecht door de schepping van een werk. Er hoeft dus geen 

registratie plaats te vinden. 



Wie is rechthebbende?

Als we ervan uitgaan dat er auteursrecht rust op een bepaald werk, bijvoorbeeld een schilderij 

of een boek, dan moet de vraag gesteld worden aan wie deze rechten toekomen. In principe 

geldt dat de auteursrechten toekomen aan degene die het werk maakt. De wet noemt dat de 

‘maker’. 

In een aantal gevallen kent de wet een fictief makerschap toe. In dergelijke gevallen is niet de 

feitelijke ontwerper of bedenker de ‘maker’ van het werk, maar een derde. Een voorbeeld 

hiervan is het werkgeversauteursrecht. In een werkgevers-/werknemersrelatie wordt de 

werkgever gezien als ‘maker’ en rechthebbende van de rechten op een werk. 

Gek genoeg kent het auteursrecht geen hoofdregel die er voor zorgt dat een opdrachtgever 

auteursrechten verkrijgt, ook niet als de opdrachtgever betaald heeft voor de ontwikkeling van 

een werk. Soms komt een uitzondering op deze regel voor in kwesties waar vormgeving in het 

spel is. U doet er goed aan in zulke zaken nader advies in te winnen.

Auteursrechten zijn ook overdraagbaar. Dit betekent dat een maker/auteursrechthebbende zijn 

rechten of een gedeelte van zijn rechten aan een ander kan overdragen, die daardoor 

rechthebbende op die auteursrechten wordt.

Vragen

Vraag 1

“Een onderneming heeft in samenwerking met een extern bureau een online test ontwikkeld. De 

auteur van de vragen van deze test (extern ingehuurd) geeft nu aan dat hij / zij graag zijn / haar 

bedrijfsnaam bij de test vermeld wil hebben. In hoeverre kan de auteur ons verplichten om haar 

bedrijfsnaam te vermelden?” 

Als het externe bureau van de auteur als zelfstandig auteursrechthebbende én maker moet 

worden aangemerkt, dan kan de onderneming worden verplicht de naam van het bedrijf te 

vermelden. De maker van een werk krijgt - naast exploitatierechten - namelijk ook 

persoonlijkheidsrechten. Eén van deze rechten is kortweg het recht om zich te verzetten tegen 

openbaarmaking van een werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als 

maker. Een dergelijk verzet kan overigens wél in strijd zijn met de redelijkheid. Of dat zo is, 

hangt af van de omstandigheden. Van het recht op naamsvermelding kan overigens afstand 

worden gedaan! Wij raden aan dit bij het verstrekken van de opdracht contractueel vast te 

leggen, om discussies achteraf te voorkómen. 

Vraag 2

“Mag een ander zomaar teksten van uw website kopiëren om deze te plaatsen op haar eigen 

website? Maakt het hiervoor nog uit of een copyright teken bij de tekst is geplaatst?”

Met het auteursrecht verkrijgt de maker het uitsluitend recht om zijn werk openbaar te maken en 

te verveelvoudigen. Als een onderneming de teksten van uw website kopieert 

(= verveelvoudigen) en deze op haar website plaatst (= openbaar maken) dan maakt zij - mits 

op deze teksten auteursrecht rust - inbreuk op uw auteursrechten. Hierbij is het niet van belang 

of bij de tekst een copyright teken is geplaatst. Het copyright teken dient in Nederland alleen om 

anderen ervan bewust te maken dat er auteursrecht op een werk rust. Het plaatsen van het 



teken is dus geen vereiste om auteursrecht te kunnen claimen. Overigens kent de Auteurswet 

wél bepalingen die het mogelijk maken (delen van) werken van anderen ongestraft te kopiëren 

en/of openbaar te maken: denk bijvoorbeeld aan het citaatrecht (zie onder vraag 4), of het recht 

om een kopie voor eigen gebruik te maken. 

Vraag 3

“Maakt het voor auteursrechtinbreuk uit of een werk openbaar gemaakt wordt via een website of 

via intranet? En maakt het uit of de ‘overgenomen’ informatie vrij toegankelijk is op internet?” 

Nee, het maakt voor inbreuk niet uit of het werk online, offline of via een medium met een 

beperkt bereik (bv. intranet) openbaar wordt gemaakt. Het zonder toestemming van de 

auteursrechthebbende openbaar maken is onrechtmatig. Ook maakt het niet uit of de 

‘overgenomen’ informatie voor iedereen toegankelijk is. Het toegankelijk maken van informatie, 

betekent niet automatisch dat de auteursrechthebbende afstand heeft gedaan van zijn rechten.

Vraag 4

“In hoeverre mag je informatie verkregen van klant/relatie zelf verspreiden via social media?”

Het antwoord op deze vraag is geheel afhankelijk van het soort informatie dat verspreid wordt. 

Rust er auteursrecht of een ander recht op deze informatie, dan zal de openbaarmaking -

zonder toestemming - via social media een inbreuk opleveren. Ook is denkbaar dat verspreiding 

onrechtmatig is, vanwege het vertrouwelijke karakter van de informatie. Indien u van plan bent 

dergelijke informatie via social media te delen, dan raden wij aan om hierover afspraken te 

maken met uw klanten/relaties. 

Vraag 5

“In hoeverre mag je verwijzen en “quoten” uit artikelen in vakbladen en anderszins, bijvoorbeeld 

op tv of op internetsites?” 

In de Auteurswet staan een aantal beperking op het auteursrecht geformuleerd. Het citaatrecht 

is zo’n beperking. Dit houdt in dat wanneer iemand een citaat gebruikt binnen de grenzen van 

de wet, hij/zij geen inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde. Het antwoord op de vraag 

of een quote (citaat) toelaatbaar is, hangt sterk af van de concrete omstandigheden van het 

geval. Vereist is in ieder geval dat:

- het citaat gebruikt wordt in een relevante context;

- de omvang van het citaat redelijk is;

- het citaat geen afbreuk doet aan de belangen van de rechthebbende;

- het citaat in oorspronkelijke vorm wordt overgenomen;

- de bron wordt vermeld; en, 

- het geciteerde werk rechtmatig openbaar is gemaakt.



Vraag 6

“Hoe is het geregeld met de intellectuele eigendomsrechten op het moment dat de klant een 

kopie van maatwerkprogrammatuur, met daarin als basis een stuk standaardprogrammatuur, 

ontvangt? Moet hiervoor een overeenkomst opgesteld worden, waarin wordt bepaald dat de 

rechten bij de maker blijven na de overdracht of is dit automatisch bij wet geregeld?” 

Zoals reeds vermeld kent ons auteursrecht geen bepaling - uitzonderingen daargelaten - die 

regelt dat de opdrachtgever auteursrecht verkrijgt. Dit betekent dat het auteursrecht bij 

opdrachten in principe ontstaat bij en toekomt aan de maker van het werk. Het auteursrecht op 

de standaard- en maatwerkprogrammatuur blijft dus bij de maker. Dit betekent wel, dat de 

maker de klant een licentie voor het gebruik van deze programmatuur moet verschaffen, omdat 

de klant zonder deze licentie niet gerechtigd is de programmatuur te gebruiken. Wij raden aan 

deze licentie altijd op papier te zetten, waardoor geen discussie kan ontstaan over de reikwijdte 

van de licentie.

NB: denk bij software ook aan de mogelijkheid van bescherming via het octrooirecht. 

Vraag 7

“Hoe zit het met leveranciersaansprakelijkheid, indien de opdrachtgever wellicht niet de 

auteursrechthebbende is.”

Wij begrijpen deze vraag als volgt: een persoon verkoopt goederen en vervolgens wordt hij 

ervan beticht auteursrechtinbreuk te maken met de verkoop van deze goederen. De betreffende 

persoon betrekt de goederen echter bij een leverancier, zonder directe invloed te hebben op de 

eigenschappen van de goederen. Is deze persoon aan te spreken wegens inbreuk? 

Het antwoord op deze vraag is: ja. Een persoon die goederen vermarkt, maakt deze openbaar, 

waardoor inbreuk op een auteursrecht kan ontstaan. Dat zij te goeder trouw is en de door haar 

geleden schade wellicht kan verhalen op haar leverancier, doet hier niet aan af. Wij raden aan 

hieromtrent afspraken te maken, waarbij onder meer een vrijwaring voor alle schade en kosten 

geleden als gevolg van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan worden 

bedongen.

Vraag 8

“Kan een partij een door mij ontwikkeld concept waarvan de domeinnaam is vastgelegd onder 

dezelfde naam in dezelfde markt brengen?” 

Een concept kan auteursrechtelijk beschermd zijn, mits het voldoende creatief en origineel is, 

zie de inleiding van deze nieuwsbrief. Indien een andere partij dit concept overneemt, kan er 

dan ook sprake zijn van inbreuk op het auteursrecht.

Het vastleggen van een domeinnaam an sich creëert overigens geen intellectuele 

eigendomsrechten. Pas als een domeinnaam wordt gebruikt als handelsnaam, zou 

handelsnaambescherming kunnen worden ingeroepen. Ook is het soms mogelijk 

merkbescherming voor een domeinnaam in te roepen. Voorwaarden zijn onder meer dat de 

domeinnaam (of een deel daarvan) geregistreerd is als merk en de ander inbreuk maakt op dat 

merk. 



Afsluiting

Wij kunnen ons voorstellen dat de beantwoording van deze vragen verdere vragen oproept. 

Schroomt u niet ons te bellen of te mailen, als dat het geval is. Wij staan graag tot uw 

beschikking.

En los daarvan verheugen wij ons op een weerzien bij onze derde lezing op 23 januari a.s., 

waarvoor u nog - separaat - een uitnodiging zal worden toegestuurd. Tot spoedig ziens!

De praktijkgroep TME

KienhuisHoving

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media en Entertainment, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2012 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.

http://www.bitcreator.nl/stats/mailstat_clicks.asp?enc=new&mailing_rg=340B176A1B70176F1A0E156B01041E617703107A1F1103786F1F7D70727B780D030A05121E2F&gegevens_rg=3472151D187314156D0E626C01711E617601667A66160D0A6F1B7A02040C7F0F7E78061C1E2F&email=221D523E456B323E3548144629555D3D3B5E273F31265C542573562F&link=http://www.kienhuishoving.nl/
mailto:m.van.dijk@kienhuishoving.nl?subject=Afmelden%20ontvangen%20nieuwsbrief&body=Hierbij%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20Awb%2C%20ruimtelijke%20ordening%20en%20milieurecht.



