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Inleiding en overzicht auteursrecht in de erfgoedsector
Marco de Niet, directeur DEN
Via kwantitatieve gegevens uit Enumerate-nl over het digitaliseren tot de
basisprincipes van de auteurswet werd tijdens deze presentatie stilgestaan bij de
diverse zaken waarmee men te maken krijgt bij het auteursrecht in de erfgoedsector.
Geconcludeerd werd dat vele organisaties in eerste instantie moeite hadden met het
vrijgeven van metadata. Om dit te vergemakkelijken heeft DEN hiervoor
gebruikslicenties ontwikkeld.
Aan de hand van vier hoofdpunten waarmee men in de erfgoedsector te maken krijgt
werden zaken verder uitgediept. Deze vier hoofdpunten zijn:
- de databankenwet;
- born digital;
- gedigitaliseerde collecties en
- vier handelingsperspectieven (door DEN en Kennisland samen ontwikkeld)
Met de vier handelingsperspectieven proberen DEN en Kennisland de erfgoedsector
houvast te geven bij het maken van keuzes in auteursrechtenkwesties. De
perspectieven zijn opt-out oftewel “appetite for risk”; zelf rechten “clearen” per object;
“clearen” via CBO (Collectieve Belangen Organisatie(s)) en aanpassing van het
wettelijk kader.
Boodschap van De Niet is dat de erfgoedsector zijn verhaal goed op orde moet
krijgen voor wat betreft de wet- en regelgeving, economische waarde en
maatschappelijke waarde van ons digitaal erfgoed.

Auteursrecht en open cultuurdata
Maarten Brinkerink projectmedewerker R&D, Instituut voor Beeld en Geluid
Brinkerink gaf de presentatie vanuit zijn betrokkenheid bij Open Cultuur Data.
Open cultuurdata omvat digitale representaties van collectiestukken en of kennis en
informatie van culturele instellingen en initiatieven over hun collecties, activiteiten en
organisatie. Steeds meer culturele instellingen maken deze informatie digitaal
beschikbaar maar deze data is vaak slecht toegankelijk. Eindgebruikers kunnen of
mogen de data beperkt (her-)gebruiken en de data is technisch slecht
benaderbaar. Open Cultuur Data maakt zich sterk voor het openstellen van data uit
de culturele sector en de ontwikkeling van nieuwe waardevolle toepassingen.
Hierbij streven ze vijf principes na:
1. Open cultuurdata omvat digitale representaties van collectiestukken en of kennis
en informatie van culturele instellingen en initiatieven over hun collecties,
activiteiten en organisatie;
2. Het is iedereen toegestaan om open cultuurdata te raadplegen, verspreiden en
hergebruiken (middels een open licentie of het vrijgeven van het materiaal in het
Publiek Domein);
3. Open cultuurdata is beschikbaar in een digitaal (standaard)formaat dat hergebruik
mogelijk maakt;
4. De structuur en mogelijke toepassingen van open cultuurdata gedocumenteerd,
bijvoorbeeld in de vorm van een ‚datablog’;
5. De aanbieder van open cultuurdata is bereid om vragen van geïnteresseerden
over de data te beantwoorden en respecteert de moeite die de open data
gemeenschap investeert in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.
Tijdens de presentatie werd benoemd wat de kern is van de auteurswet, naburige
rechten en databankrecht. Ook de diverse Creative Commons licenties en tools
werden toegelicht.
Tot slot werd stil gestaan bij de rol van Open Cultuur Data in het ondersteunen van
de culturele sector in het vrijgeven van culturele data. Speciale aandacht werd
gevraagd voor de Masterclass Open Cultuur Data en de reader die hierbij wordt
gebruikt.

EU Richtlijn Verweesde Werken en het FORWARD project
Géraldine Vooren, Legal project officer, EYE Filminstituut
De rechtenstatus voor AV-werken is zeer complex en tot voor kort was er in veel
landen niet eens wetgeving op dit vlak.
De richtlijn verweesde werken komt in hoofdlijnen neer op:
- Gebruik is toegestaan na zorgvuldig onderzoek en het bijhouden van
documentatie, informatie aan nationale autoriteit verschaffen, bij elk gebruik de
rechthebbenden noemen en compensatie aan eventuele rechthebbenden.
- Verweesd werk wordt wederzijds erkend (als één land een werk als verweesd
aanmerkt nemen andere landen dit automatisch over)
- Er komt een database van Verweesde Werken
Deze richtlijn is voor de erfgoedsector gemaakt en geldt voor in druk verschenen
geschriften, AV en fonogrammen. Een eis is dat het werk opgenomen is in de eigen
collectie van de instelling. Op dit moment vallen foto’s nog buiten de werking van de
richtlijn!
Indien voldaan wordt aan de eisen is het gebruiken van verweesde werken
toegestaan voor beschikbaarstelling & reproductie en om inkomsten te genereren ten
behoeve van digitalisering.
De erfgoedsector heeft aangegeven veel te zien in Extended Collective Licensing,
mogelijk komt hier een separaat wetgevingstraject voor.
Met het FORWARD project streeft men een “framework for a EU-wide Audiovisual
Orphan Works Registry” na. Het project loopt van 2013-2016 en betreft een pilot. Op
dit moment is een ‘dicision tree’ ontwikkeld voor Nederlandse AV hierbij wordt een
werk op drie punten gecontroleerd: toepasselijkheid, beschermingsduur en
rechthebbenden. Doel is ‘dicision trees’ te ontwikkelen voor de andere EU-landen
tezamen met implementatie richtlijnen voor de Richtlijn Verweesde Werken.

Lancering DE BASIS voor Auteursrecht
Jeanine Tieleman, medewerker kwaliteitszorg DEN
DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE
BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt
onderdeel uit van de kennisbank van DEN. Als je als erfgoedinstelling op
verantwoorde en duurzame wijze wil digitaliseren en je collecties online wil delen
raadt DEN sterk aan DE BASIS te volgen.
Naast DE BASIS voor presentatie, vervaardiging, vindbaarheid, beschrijving en
duurzaamheid is vandaag DE BASIS voor auteursrechtenbeheer online verschenen.
DE BASIS voor auteursrechtenbeheer is opgezet als een stappenplan dat in grote
lijnen overeenkomt met de kwaliteitscyclus die het hart vormt van de kennisbank van
DEN: informatiebeleid maken, plannen maken, uitvoeren en evalueren. Naast de
minimale richtlijnen worden ook aanbevelingen gedaan wanneer je je rechtenbeheer
nog beter wilt regelen.
Het stappenplan is opgedeeld in vijf stappen:
1. Maak eerst een globale analyse van je collectie: wat is de samenstelling van je
collectie en hoe belangrijk is het auteursrechtelijk aspect ervan? Leg de uitkomst
van de analyse vast.
2. Maak naar aanleiding van de globale analyse strategische keuzes en formuleer
een beleid. Deze keuzes hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden op
andere organisatorische niveaus.
3. Bereid de uitvoering goed voor: richt de organisatie in, zet procedures op en
maak keuzes op het gebied van de uitvoering.
4. Voer de activiteiten uit zoals die in de voorgaande stappen zijn bepaald.
5. Evalueer het geheel: wat is goed en hoeft niet te worden aangepast? Wat voldoet
er niet en moet worden aangepast en waarom?

Auteursrechtproject Bonnefantenmuseum
Michelle van Lanschot, M.T.M. van Lanschot
Bij het auteursrechtproject in het Bonnefantenmuseum werden drie doelen
nagestreefd: auteursrechtelijke situatie in kaart brengen; duurzame toestemming van
kunstenaars; inzichtelijk maken voor medewerkers.
Om elk doel te behalen zijn diverse tussenstappen genomen. De diverse stappen
bestonden uit: de inventarisatie, besluitvorming & toestemming, identificeren &
benaderen (met behulp van schriftelijk informatiepakket), registratie & archivering,
kennisdeling & draagvlak (plenaire presentatie, workshop en handboek met
handleidingen) en duurzaamheid.
Tot slot werden nog leermomenten gedeeld (communicatie over licenties blijft lastig),
overwegingen (commercieel gebruik apart regelen en reken op verrassingen) en
succesfactoren.

Rijksmuseum Open en registratie auteursrechten
Inge Giesbers, informatiespecialist & Mariska de Wit, Collectie secretaris
Rijksmuseum
Wens van het Rijksmuseum is om alles online in hoge resolutie beschikbaar te
stellen via de website van het museum. Om dit op het gebied van rechten goed te
regelen worden een aantal stappen doorlopen.
1.
2.
3.
4.

Gegevens van rechthebbenden zoeken;
Brief en contract versturen;
Verkregen toestemming of afwijzingen administreren en archiveren;
Interne communicatie.

Met dit proces wordt toestemming gevraagd voor het tonen en presenteren van de
collectie online. Commercieel gebruik wordt apart geregeld, net als gebruik voor
tentoonstellingen.
Binnen Adlib is een tabblad gemaakt om de rechten te registreren. Het is mogelijk op
dit tabblad het auteursrecht, portretrecht en de vervaldatum vastteleggen.
Vervolgens zijn er vier mogelijkheden tot het tonen van de afbeelding(en) op de
website: gebruik door derden (volledig vrijgegeven), publiceren zonder beeld (dus
wel de metadata), niet publiceren of publiceren met een watermerk.
Tip is om op de website een mailfunctie te hanteren waarmee gebruikers direct
contact kunnen opnemen met betrekking tot een afbeelding (aanvullen van informatie
e.d.).
Om de bewustwording bij de interne medewerkers te vergroten wordt actief
deelgenomen aan de jaarlijkse Public Domain Day (1 januari).

Rechtenmodule Picturae
Wim de Koning Gans, conservator foto’s, Haags Gemeentearchief
Het Haags Gemeentearchief maakt gebruik van Memorix Maior. Vanaf september
1995 worden ook digitale foto’s hierin opgenomen. Inmiddels is de beeldbank van het
Haags Gemeentearchief ingebed bij de website denhaag.nl.
In de beeldbank kunnen afbeeldingen in verschillende formaten aanwezig zijn,
namelijk: 250 pixels, 800 pixels, met een watermerk in de afbeelding, een
inzoombare afbeelding of met de melding “de fotograaf of rechthebbende heeft geen
toestemming gegeven om deze foto te laten zien.”
Door middel van diverse screenprints werd getoond hoe in Memorix Maior de rechten
vastgelegd kunnen worden en hoe de koppeling met de online beeldbank gemaakt
wordt.
Op dit moment wordt nog gescand on demand en zodra dit gebeurt is, kan het
origineel op de studiezaal niet meer ingezien worden aangezien de scan gedownload
kan worden.

Copyright and licensing in collection management, Victoria & Albert Museum /
Guidelines auteursrecht Europeana Fashion
Roxanne Peters, Intellectual property manager en Project manager, V&A
Naar aanleiding van de tentoonstelling van David Bowie werd aan getoond op
hoeveel gebieden je met auteursrecht te maken kunt hebben. Van de ca. 900
personeelsleden van het V&A zijn er naar schatting zo’n 600 die in meerdere of
mindere mate iets van auteursrecht moeten weten.
Om te inventariseren om welke medewerkers het gaat is een checklist gemaakt.
Werk je in één van de gebieden: ‘acquire’, ‘manage’, ‘own’, ‘create’ of ‘use’ dan moet
je wat weten van auteursrecht.
Waarom er nu actief gestart is met het vastleggen en delen van kennis over het
auteursrecht? In eerste instantie omdat het ingebed is in het doel wat het V&A had
om te transformeren hoe met collecties omgegaan zou gaan worden, daarnaast bied
het vele digitale mogelijkheden en behoord het tot de kern van strategische en
operationele doelen van het V&A.
De online database brengt een aantal zeer positieve eigenschappen met zich mee: je
geeft de gebruikers wat ze graag willen, verstrekt gratis afbeeldingen, zorgt dat ze
duidelijk weten door middel van een licentie wat met de afbeelding(en) mag, vergroot
de bereikbaarheid en bereikt nieuw publiek.
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een eigen opgestelde licentie en (nog)
niet van een Creative Commons licentie. Reden is dat de CC-licenties nog maar
mondjesmaat worden gebruikt in de UK.
Door middel van vier stappen worden de rechten geregeld en vastgelegd: informatie
management, instructies en procedures, beïnvloeden van werkwijze, informatie delen
en aanspreekpunt zijn.
Vier afdelingen (rights management, rights clearance, licensing, procurement) waren
betrokken bij het doorlopen van de bovengenoemde stappen, zij rapporteerden aan
een stuurgroep bestaande uit de hoofden van de vier afdelingen waarna beslissingen
genomen werden.
In de praktijk bleek dat het voor de interne gebruikers toch moeilijk was om uit het
Collectie Management Systeem te beoordelen hoe de rechten van object geregeld
waren. Om dit te vergemakkelijken is overgeschakeld naar een visueel ‘stoplicht’
systeem.
Degene die een object beschrijft werkt met vinkvakjes (ondersteund met FAQ’s en
guidelines) om aan te geven hoe de rechten geregeld zijn (zowel op de metadata als
op het object en eventuele foto’s van het object). Vervolgens vertaalt het systeem dit
in een kleurcode (rood – oranje – groen). Er wordt zeer positief gereageerd op deze
werkwijze.
De uitdagingen waarmee men te maken blijft houden zijn: ‘dirty’ data, retrospectief
rechten regelen, de diversiteit van de collecties, het begrijpen van de auteurswet en
het managen van de verwachtingen van de gebruikers.

Inmiddels zijn een aantal instructies en procedures opgesteld om een en ander te
vergemakkelijken denk hierbij aan een copyright overeenkomst bij een acquisitie en
procedures bij tentoonstellingen.
Met de copyright overeenkomsten zijn nog wel een aantal uitdagingen aan te gaan
bij internationale verwervingen, rechthebbenden die de overeenkomst niet
retourneren, de gever die akkoord gaat met de rechten terwijl hij/zij niet de
rechthebbende is en tot slot het niet bruikbaar zijn van de overeenkomsten in het
geval dat er meerdere rechthebbenden zijn.
Tips die het rechtenbeheer makkelijker kunnen maken zijn een transparante en
leesbare licenties opstellen, risico management maar ook regelmatige bijeenkomsten
organiseren (intern) en het hebben van één aanspreekpunt.
Kernwaarden voor succes zijn: transparantie, vertrouwen, samenwerking, gezond
verstand en naleving.

Importance and practice of lobbying at the EU
Stuart Hamilton, Deputy secretary, General at IFLA
IFLA staat voor: “The International Federation of Library Associations and
Institutions” en is “the leading international body representing the interests of library
and information services and their users. It is the global voice of the library and
information profession.”
Hamilton staat in zijn presentatie stil bij de wijze waarop binnen Europa lobby
plaatsvindt en de lobby die IFLA uitvoert in het bijzonder met betrekking tot
auteursrecht.
Nadat getoond wordt hoe de organisatie van de EU in elkaar zit wordt al snel
duidelijk dat alles om geld draait. Het is een zware strijd die gestreden moet worden
en waarbij we ons keer op keer moeten laten zien en horen. Zo vaak dat men ons
uiteindelijk uitnodigt om onze standpunten duidelijk te maken en dit kunnen blijven
doen.
Wat de strijd extra bemoeilijkt is dat rechthouders een luisterend oor aantreffen bij de
leden van het Europese parlement maar dat dat voor onze sector veel moeilijker is.
Men is er makkelijk van te overtuigen dat zaken prima geregeld zijn zoals ze nu zijn
en dat er geen verandering nodig is, sterker nog dat verandering alleen maar geld
kost.
Wat kunnen wij, de sector, doen? Blijf op een bondige wijze aan ons (IFLA)
doorgeven waar je tegen aanloopt en wat beter geregeld zou moeten zijn of worden.

