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Introductie
Maarten Zeinstra – Jurist en informatieprofessional

● Voorzitter Open Nederland
● Aanspreekpunt Creative Commons Nederland
● ZZP’er o.n.v. IP Squared
● Informatie-manager Noord-Hollands Archief
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Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en
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Uitsnede van Taperobot Beeld en Geluid, een video door Sebastiaan ter Burg, CC BY 4.0



Het fysieke gebouw
Binnen het fysieke gebouw is het auteursrecht geen probleem.

Als erfgoedinstelling mag je:

● Een preserveringskopie maken
● Objecten uit de collectie binnen de fysieke gebouwen tonen, ook digitaal

Overige uitzondering op het auteursrecht en aanverwante rechten zijn niet van 
toepassing op het digitaal beschikbaar stellen van de collectie.
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In een digitaal realiteit moeten we 
rekening houden met auteursrecht en 

aanverwante rechten.
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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
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kylehase / CC BY

Auteursrechten zijn eigendom en ook 
verhandelbaar

https://visualhunt.co/a4/e84b9b80
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0


Ontstaan recht

Eerste 
openbaarmaking

Dood laatstlevende 
maker

Publiek domein jaar

Overzicht duur 
van rechten



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

Als vuistregel geldt dat je als erfgoedinstelling 
toestemming nodig hebt om een kopie op internet 
beschikbaar te stellen.
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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 digitaal te gebruiken.
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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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Keten van toestemming (4/4)
Auteursrecht is verhandelbaar. Fysiek eigendom is niet gelijk 
aan het intellectueel eigendom.
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Structuur rechtenregistratie
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Structuur
Neem per object in je collectieregistratiesysteem op welke rechten van toepassing zijn 
en welke toestemming je verkregen hebt:

Maak gebruik van:

● RightsStatements.org voor rechtenregistratie
● Creative Commons wanneer je de licentie hebt verkregen
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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



Rightsstatements.org

18



19



Rechtenstatus van het object Iconen van licenties en statements

Publiek domein

Instituut is rechthebbende
 of                                 of 

Derde partij is rechthebbende, 
toestemming verkregen

 of                                 of 

 

Derde partij is rechthebbende,
Geen toestemming verkregen

 

Status onbekend  of 

Publiek domein, gedigitaliseerd in public private 
partnership met additionele restricties

Rechtenstatus nog niet onderzocht 20



Open Nederland
www.opennederland.nl 

Publiek Domeindag 
www.publiekdomeindag.nl 
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http://www.opennederland.nl
http://www.publiekdomeindag.nl


IP2
Informatieprofessional
Intellectueel Eigendom Jurist

Bedankt!

Maarten Zeinstra 
IP-squared.com / 
Open Nederland
maarten@opennederland.nl
@mzeinstra

Deze presentatie is vrijgegeven 
onder een CC BY 4.0 licentie. 
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https://ip-squared.com
mailto:maarten@opennederland.nl
https://twitter.com/mzeinstra?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl

