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Inleiding	
	
In	een	van	mijn	eerdere	functies	in	dienst	van	de	Federatie	Nederlandse	Vakbeweging	
(FNV)	was	een	van	mijn	taken	het	ontwikkelen	en	vervaardigen	van	trainingsmateriaal	
voor	de	juridisch	consulenten	arbeidsrecht.	In	deze	periode	heb	ik	veel	
trainingsmateriaal	ontwikkeld	samen	met	mijn	collega’s.	Nu	is	het	duidelijk	dat	mijn	
werkgever	op	grond	van	artikel	7	Aw	de	auteursrechten	verkrijgt	op	dit	materiaal	en	de	
mogelijkheid	heeft	om	dit	openbaar	te	maken	en	te	verspreiden.	Tot	voorkort	heeft	mijn	
naam,	samen	met	die	van	mijn	collega’s,	op	het	werk	gestaan.	Onlangs	is	het	materiaal	
herzien	en	aangepast	naar	de	huidige	wetgeving.	In	deze	herziening	zijn	onze	namen	van	
het	materiaal	afgehaald	en	vervangen	door	de	naam	van	de	laatste	redacteur.	Dit	zette	
mij	aan	het	denken.	Het	is	heel	begrijpelijk	dat	de	werkgever	de	auteursrechthebbende	
is,	maar	in	hoeverre	heeft	de	persoon	achter	het	werk	het	recht	op	bijvoorbeeld	
naamsvermelding.	Wij	zijn	tenslotte	de	personen	die	het	werk	tot	stand	hebben	
gebracht.	
	
Op	grond	van	artikel	7	Aw	verkrijgt	de	werkgever	het	auteursrecht,	als	de	werknemer	in	
dienst	 is	 van	de	werkgever	 en	het	werk	 voortvloeit	 uit	 zijn	werk.	Hier	 kunnen	 echter	
andere	afspraken	over	worden	gemaakt.	Dit	kan	bijvoorbeeld	in	de	arbeidsovereenkomst	
van	de	individuele	werknemer	of	collectief	in	de	collectieve	arbeidsovereenkomst	(cao).	
Het	auteursrecht	kan	grofweg	worden	onderverdeeld	in	de	persoonlijkheidsrechten	en	
de	exploitatierechten.	De	persoonlijkheidsrechten	zijn	de	rechten	die	de	maker	blijven	
toekomen,	 ook	 na	 overdracht	 van	 de	 exploitatierechten.	 De	 exploitatierechten	 zijn	 de	
rechten	om	het	werk	te	kunnen	vervaardigen	en	te	exploiteren.1	De	werkgever	wordt	op	
grond	van	artikel	7	Aw	aangemerkt	als	fictieve	maker	van	een	werk	en	verkrijgt	daarmee	
de	auteursrechten	op	dit	werk.	
	
In	de	Auteurswet	wordt	niet	uitgelegd	wie	de	verkrijger	van	de	persoonlijkheidsrechten	
is	in	het	geval	van	werkgeversauteursrecht	op	grond	van	artikel	7.	Dit	is	in	de	rechtspraak	
en	de	literatuur	veel	besproken.	Niet	alleen	in	de	uitleg	van	juristen	is	een	discrepantie	
ontstaan,	maar	ook	in	uitleg	van	rechters	is	een	tweedeling	te	zien.	Door	deze	tweedeling	
bij	 de	 vraag	 aan	 wie	 de	 persoonlijkheidsrechten	 toekomen,	 wil	 ik	 nagaan	 welke	
standpunten	hiervoor	worden	aangevoerd	en	wat	de	wetgever	heeft	bedoeld	met	deze	
bepaling.	Voor	het	onderzoek	houd	ik	de	volgende	onderzoeksvraag	aan.	
	
Onderzoeksvraag	
“Aan	wie	komen	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht	toe	als	een	werk	wordt	
gemaakt	in	dienst	van	een	ander?”		
	
Opbouw	en	methode	
Om	mijn	onderzoeksvraag	te	kunnen	beantwoorden,	houd	ik	de	volgende	opbouw	aan.	
In	het	eerste	hoofdstuk	wordt	het	ontstaan	en	verkrijgen	van	het	auteursrecht	
beschreven.	In	het	tweede	hoofdstuk	komt	het	werkgeversauteursrecht	aan	de	orde.	In	
hoofdstuk	3	worden	de	verschillen	tussen	de	exploitatierechten	en	
persoonlijkheidsrechten	uitgelegd.	Tot	slot	wordt	in	hoofdstuk	4	besproken	hoe	de	
exploitatierechten	en	persoonlijkheidsrechten	in	het	geval	van	werkgeversauteursrecht	
worden	uitgelegd	in	de	rechtspraak	en	de	literatuur.	In	de	conclusie	geef	ik	antwoord	op	

 
1	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	1	Aw,	aant.	3.	
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de	onderzoeksvraag	en	doe	ik	aanbevelingen	ter	verbetering	van	de	wettelijke	bepaling	
en	uitleg.	
Mijn	onderzoek	is	een	literatuur-	en	jurisprudentieonderzoek,	waarin	ik	zal	nagaan	
welke	argumenten	in	de	literatuur	en	de	rechtspraak	worden	gegeven	voor	het	wel	of	
niet	toekennen	van	de	persoonlijkheidsrechten	aan	de	werkgever	en	ga	ik	na	of	daar	een	
algemene	lijn	in	te	vinden	is.	
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Hoofdstuk	1	Ontstaan	auteursrechten	
	
1.1 Auteursrecht	
Volgens	artikel	1	van	de	Auteurswet	is	het	auteursrecht	een	recht	van	de	maker	van	een	
werk	van	letterkunde,	wetenschap	of	kunst.	De	auteur	verkrijgt	daarmee	het	recht	om	zijn	
werk	openbaar	 te	maken	of	 te	verveelvoudigen.	Wat	onder	een	werk	van	 letterkunde,	
wetenschap	 of	 kunst	 wordt	 verstaan,	 is	 opgesomd	 in	 artikel	 10	 Aw.	 Dat	 kunnen	
bijvoorbeeld	 boeken,	 bouwwerken	 of	 computerprogramma’s	 zijn.	 Deze	 opsomming	 is	
niet	limitatief.	Dat	betekent	dat	ook	andersoortige	werken	kunnen	worden	aangemerkt	
als	een	werk	waar	het	auteursrecht	op	rust.2		
Het	auteursrecht	ontstaat	door	de	geestelijke	scheppingsdaad	van	de	maker.3	Hieronder	
wordt	het	maken	en	het	vervaardigen	van	het	werk	verstaan.	Met	het	maken	van	een	werk	
wordt	het	creatieve	maken	van	het	werk	bedoeld.	Denk	hierbij	aan	het	bedenken	van	een	
notenreeks	voor	een	liedje	of	het	maken	van	een	schets.	Het	vervaardigen	van	het	werk	
wordt	 gezien	 als	 het	 tot	 uiting	 brengen	 van	 de	 creatieve	 gedachte	 of	 het	 ontwerp.	 Er	
ontstaat	dan	een	fysiek	tastbaar	werk.4		
Enkel	het	geestelijk	scheppen	van	een	werk	brengt	de	nodige	verwarring	met	zich	mee.	
Hoe	kan	iemand	aantonen	dat	zijn	geestelijk	voortbrengsel	reeds	bestaat	of	dat	er	al	een	
auteursrecht	 op	 rust?	 De	 Hoge	 Raad	 heeft	 hierover	 aangegeven	 dat	 de	 geestelijke	
schepping	zich	wel	moet	uiten	in	een	voor	personen	waarneembare	vorm.5	Daarnaast	zijn	
door	 het	 Hof	 van	 Justitie	 twee	 cumulatieve	 vereisten	 omschreven,	waaraan	 een	werk	
dient	 te	voldoen.	Allereerst	moet	het	werk	voldoende	nauwkeurig	en	objectief	kunnen	
worden	geïdentificeerd.6	 Ten	 tweede	moet	het	werk	 een	eigen	 intellectuele	 schepping	
zijn.7	
Het	auteursrecht	ontstaat	van	rechtswege.	Dat	houdt	in	dat	er	geen	formele	vereisten	zijn	
voor	 het	 laten	 ontstaan	 van	 het	 auteursrecht.	Het	 enkele	 scheppen	 van	 een	werk	 van	
letterkunde,	wetenschap	of	kunst	is	voldoende	voor	het	ontstaan	van	het	auteursrecht	op	
dit	werk.	Het	werk	hoeft	ook	niet	eens	af	te	zijn.	Ook	op	enkele	hoofstukken	van	een	boek	
of	op	slechts	een	refrein	van	een	liedje	rust	een	auteursrecht.8	Het	auteursrecht	ontstaat	
dus	automatisch	en	vereist	geen	andere	formaliteiten,	zoals	het	inschrijven	in	een	register	
bijvoorbeeld.9	Het	welbekende	teken	van	copyright,	ã,	hoeft	ook	niet	te	worden	vermeld	
op	het	werk	om	aanspraak	te	kunnen	maken	op	het	auteursrecht.10		
De	auteur	verkrijgt	met	het	auteursrecht	het	recht	om	zijn	werk	openbaar	te	maken	of	te	
verveelvoudigen.	 Deze	 rechten	 worden	 ook	 wel	 de	 exploitatierechten	 genoemd.	 Het	
openbaar	maken	van	een	werk	is	volgens	artikel	12	Aw	onder	andere	de	openbaarmaking	
van	een	verveelvoudiging	van	het	geheel	of	een	gedeelte	van	het	werk,	het	verhuren	of	
uitlenen	van	een	exemplaar	of	het	uitzenden	van	een	televisieprogramma.	De	opsomming	

 
2	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	10	Aw,	aant.	1.	
3	HR	1	juni	1990,	ECLI:NL:HR:1990:ZC8537	(Kluwer/Lamoth).	
4	 J.H.	 Spoor,	 D.W.F.	 Verkade,	 D.J.G.	 Visser,	 Recht	 en	 Praktijk,	 Intellectuele	 eigendom,	 Auteursrecht,	
portretrecht,	naburige	rechten	en	databankenrecht,	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.3.	
5	HR	1	juni	1990,	ECLI:NL:HR:1990:ZC8537	(Kluwer/Lamoth).	
6	HvJ	EU	13	november	2018,	ECLI:EU:C:2018:899	(Levola	Hengelo/Smilde	Foods).	
7	HvJ	EG	16	juli	2009,	ECLI:EU:C:2009:465	(Infopaq	International/Dasnke	Dagblade	Forening).	
8	 J.H.	 Spoor,	 D.W.F.	 Verkade,	 D.J.G.	 Visser,	 Recht	 en	 Praktijk,	 Intellectuele	 eigendom,	 Auteursrecht,	
portretrecht,	naburige	rechten	en	databankenrecht,	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	1.3.	
9	 P.G.F.A.	 Geerts	 &	 A.M.E.	 Verschuur	 (red.),	Kort	 begrip	 van	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	 Deventer:	
Wolters	Kluwer	2020,	VIII.1.		
10	 R.W.	Holzhauer	&	 S.L.	 Gellaerts,	Van	 idee	 naar	 IE.	 Kennismaking	met	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	
Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.2.	
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in	 artikel	 12	Aw	 is	 niet	 limitatief,	waardoor	 ook	 andere	 vormen	 van	 openbaarmaking	
mogelijk	zijn,	dan	de	wijzen	van	openbaarmaking	die	in	het	artikel	beschreven	staan.11		
Naast	het	openbaar	maken	van	het	recht,	omvat	het	exploitatierecht	van	de	auteur	ook	
het	recht	tot	het	verveelvoudigen	van	het	werk.	Verveelvoudiging	wordt	in	artikel	13	Aw	
omschreven	 als	 onder	 andere	 de	 vertaling,	 muziekschikking,	 verfilming	 of	
toneelbewerking	van	een	werk.	In	het	algemeen	kan	iedere	bewerking	of	nabootsing	van	
(een	gedeelte	van)	het	werk	als	verveelvoudiging	worden	aangemerkt.	Dit	 is	een	ruim	
begrip.	Vrijwel	alles	behalve	het	oorspronkelijke	werk	valt	er	onder.12	Het	auteursrecht	is	
bedoeld	de	maker	rechten	te	geven	die	bescherming	geven	tegen	het	aantasten	van	zijn	
werk.13		
Het	auteursrecht	vindt	in	Nederland	zijn	grondslag	in	de	Auteurswet.	Hierdoor	strekt	de	
werking	 van	deze	wet	 niet	 verder	 dan	 onze	 landsgrenzen.	Onder	 nationale	wetgeving	
wordt	ook	de	implementatie	van	Europese	richtlijnen	en	directe	regels	uit	verordeningen	
verstaan.	Deze	regels	gelden	voor	de	gehele	Europese	Unie.	
Naast	 deze	 Nederlandse	 wetgeving	 is	 er	 ook	 internationale	 wetgeving.	 De	 Berner	
Conventie	voor	de	bescherming	van	werken	van	letterkunde	en	kunst	(hierna:	BC)	is	het	
belangrijkste	 internationale	 verdrag	 op	 het	 gebied	 van	 auteursrechten.	 BC	 geeft	
internationale	bescherming	aan	werken	van	letterkunde	en	kunst.14	Voor	alle	aangesloten	
landen	 biedt	 het	 verdrag	 dezelfde	 bescherming	 als	 deze	 landen	 aan	 hun	 onderdanen	
verlenen.	Alle	rechten	van	de	aangesloten	landen	worden	dus	als	het	ware	gebundeld.15		
	
1.2 Feitelijke	en	fictieve	maker	
In	 beginsel	 verkrijgt	 de	 maker	 van	 het	 werk	 de	 auteursrechten	 die	 uit	 het	 werk	
voortvloeien.	Het	ontstaan	van	het	auteursrecht	begint	in	beginsel	dus	bij	de	maker,	maar	
hierop	 zijn	 uitzonderingen.	 Dat	 is	 het	werkgeversauteursrecht	 in	 artikel	 7	 Aw	 en	 het	
rechtspersonenauteursrecht	in	artikel	8	Aw.	In	deze	gevallen	verkrijgt	de	feitelijke	maker	
niet	de	auteursrechten,	maar	een	ander.	In	het	eerste	geval	verkrijgt	op	grond	van	artikel	
7	Aw	de	werkgever	het	auteursrecht	op	het	werk,	als	dit	is	ontstaan	tijdens	de	arbeid	in	
dienst	van	de	werkgever.	Dit	geldt	alleen	voor	de	werken	die	ontstaan	bij	het	uitoefenen	
van	de	taken	van	de	werknemer.	Werken	die	ontstaan	buiten	de	taakomschrijving	van	de	
werkgever	 vallen	 hier	 niet	 onder,	 ook	 al	 zijn	 deze	 werken	 voor	 de	 werkgever	 wel	
bruikbaar	of	nuttig.16	Dit	artikel	zorgt	er	niet	alleen	voor	dat	de	werkgever	rechthebbende	
wordt	van	de	auteursrechten,	maar	ook	dat	de	werkgever	wordt	aangemerkt	als	de	maker	
van	het	werk.17	Ten	 tweede	verkrijgt	de	 rechtspersoon	of	vennootschap	op	grond	van	
artikel	 8	 Aw	 het	 auteursrecht	 op	 werken	 die	 openbaar	 worden	 gemaakt	 zonder	
vermelding	van	de	naam	van	de	auteur.	Deze	werken	moeten	wel	afkomstig	zijn	van	de	
rechtspersoon.18	Wil	de	rechtspersoon	het	auteursrecht	op	het	werk	verkrijgen,	moet	aan	
de	volgende	drie	voorwaarden	worden	voldaan.	Allereerst	moet	het	om	een	openbare	

 
11	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	12	Aw,	aant.	1.	
12	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	13	Aw,	aant.	1.	
13		J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	1.1.	
14	 R.W.	Holzhauer	&	 S.L.	 Gellaerts,	Van	 idee	 naar	 IE.	 Kennismaking	met	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	
Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.2.1.	
15	 R.W.	Holzhauer	&	 S.L.	 Gellaerts,	Van	 idee	 naar	 IE.	 Kennismaking	met	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	
Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.2.1.	
16	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	7	Aw,	aant.	2b.	
17	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	7	Aw,	aant.	1.	
18	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.2.	
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instelling,	 vereniging,	 stichting	 of	 vennootschap	 gaan.	 Vervolgens	 moet	 de	
openbaarmaking	afkomstig	zijn	van	deze	rechtspersoon	en	tot	slot	wordt	de	naam	van	de	
natuurlijke	persoon	als	maker	niet	vermeldt	op	het	werk	bij	de	openbaarmaking.19	Op	
deze	regel	zijn	twee	uitzonderingen.	Allereerst	geldt	artikel	8	Aw	niet	als	de	natuurlijk	
persoon	kan	aantonen	dat	de	openbaarmaking	onrechtmatig	was.	Dit	is	de	tenzij	regel	in	
de	 bepaling.	 De	 feitelijke	maker	moet	 aantonen	 dat	 hij	 niet	wist	 of	 kon	weten	 dat	 de	
openbaarmaking	zonder	vermelding	van	zijn	naam	zou	zijn.	Daarnaast	kunnen	partijen	
andere	afspraken	maken	over	de	toepasselijkheid	van	artikel	8	Aw.20	
Het	is	op	bovenstaande	twee	manieren	mogelijk	dat	de	feitelijke	maker	van	het	werk	niet	
als	maker	en	rechthebbende	van	de	auteursrechten	van	het	werk	wordt	aangemerkt.	De	
verkrijger	van	de	auteursrechten	heeft	het	werk	niet	gemaakt,	maar	wordt	toch	als	maker	
van	het	werk	beschouwd	op	grond	van	respectievelijk	de	artikelen	7	of	8	Aw.	Deze	wordt	
ook	wel	de	fictieve	maker	van	het	werk	genoemd.21	
	
1.3	Exploitatierechten	
Het	 auteursrecht	 is	 een	 uitsluitend	 recht,	 wat	 inhoudt	 dat	 voor	 het	 gebruik	 van	 een	
bepaald	werk	door	derden	de	toestemming	van	de	auteur	nodig	is.	Onder	het	gebruik	van	
het	 werk	 worden	 alle	 gebruiksvormen	 bedoeld	 die	 in	 de	 wet	 staan	 omschreven.	
Bijvoorbeeld	het	kopiëren	of	het	op	de	markt	brengen	van	het	werk	om	het	te	kunnen	
verkopen.	De	auteur	kan	zijn	toestemming	verlenen,	al	dan	niet	onder	voorwaarden,	of	
weigeren.	Het	 gebruik	maken	 van	 een	werk	 zonder	 de	 toestemming	 van	de	 auteur,	 is	
verboden.22		
Het	auteursrecht	ziet	toe	op	handelingen	die	het	werk	toegankelijk	maken	voor	anderen.	
In	de	Auteurswet	worden	deze	handelingen	omschreven	als	het	openbaar	maken	en	het	
verveelvoudigen.	Dit	wordt	 omschreven	 als	 de	 exploitatierechten	 van	 de	 auteur.	Deze	
rechten	stellen	de	auteur	in	staat	profijt	te	halen	uit	zijn	creatie.23	
In	 de	 literatuur	 wordt	 er	 een	 onderscheid	 gemaakt	 in	 de	 exploitatierechten	 en	 de	
persoonlijkheidsrechten	van	het	subjectieve	auteursrecht.	De	exploitatierechten	dienen	
primair	de	economische	belangen	van	de	auteur	te	waarborgen.	Deze	exploitatierechten	
zijn	overdraagbaar.24	De	auteursrechten	kunnen	worden	overgedragen	aan-	of	via	een,	al	
dan	niet	exclusieve,	licentie	worden	verkregen	door	de	exploitant.	De	exploitant	is	vaak	
een	 grote	 partij.	 Denk	 hier	 bijvoorbeeld	 aan	 een	 uitgeverij	 of	 een	 platenlabel.	 De	
exploitant	heeft	vaak	een	groot	bereik	wat	het	openbaar	maken	en	verveelvoudigen	van	
het	werk	 rendabeler	maakt.	Dit	 zorgt	vaak	wel	voor	een	 scheve	verhouding	 tussen	de	
partijen	en	levert	de	auteur	niet	altijd	goede	voorwaarden	in	contracten	op.25	
	
	
	
	
	

 
19	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	8	Aw,	aant.	2a	en	2b.	
20	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	8	Aw,	aant.	2c	–	2e.		
21	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	7	Aw,	aant.	1.	
22	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	1.2.		
23	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	1.4.	
24	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	1	Aw,	aant.	3.	
25	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	1.10.	
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1.4 Persoonlijkheidsrechten	
Naast	de	exploitatierechten	van	het	auteursrecht,	staan	de	persoonlijkheidsrechten.	Dit	
zijn	de	rechten	die	de	persoonlijke	reputatie	van	de	auteur	en	de	integriteit	van	het	werk	
beschermen.26	 In	 artikel	 25	 Aw	 worden	 persoonlijkheidsrechten	 beschreven	 die	 na	
overdracht	van	het	auteursrecht	de	maker	blijven	toekomen.	De	exploitatierechten	van	
het	auteursrecht	worden	overgedragen	aan	de	verkrijger.	De	bepalingen	vanaf	artikel	25	
Aw	 beperken	 het	 auteursrecht	 na	 overdacht.	 De	 auteur	 behoudt	 een	 aantal	
persoonlijkheidsrechten	 van	 het	 werk.	 De	 verkrijger	 verkrijgt	 met	 de	 overdracht	 de	
exploitatierechten	van	het	werk.27		
	
Artikel	 25	 Aw	 bepaalt	 dat	 de	maker,	 zelfs	 na	 de	 overdracht	 van	 het	 auteursrecht,	 de	
volgende	persoonlijkheidsrechten	heeft:	

- Het	 recht	 om	 zich	 te	 verzetten	 tegen	 openbaarmaking	 van	 het	 werk	 zonder	
vermelding	of	aanduiding	van	zijn	naam.		

- Het	recht	om	zich	te	verzetten	tegen	openbaarmaking	onder	een	andere	naam	dan	
die	van	de	maker.	

- Het	recht	om	zich	te	verzetten	tegen	het	wijzigen	van	het	werk.	
- Het	recht	zich	 te	verzetten	tegen	misvorming,	verminking	of	aantasting	van	het	

werk	wat	nadeel	kan	toebrengen	aan	de	maker.	
Echter	dient	wel	bij	 alle	bovenstaande	punten	 te	worden	gekeken	of	er	geen	redelijke	
grond	is,	waardoor	de	handeling	van	de	rechtsverkrijger	kan	worden	gerechtvaardigd.28	
	
Ondanks	dat	het	auteursrecht	70	 jaar	na	het	overlijden	van	de	maker	blijft	bestaan	en	
overgaat	op	de	erfgenamen	van	de	maker,	gaan	de	persoonlijkheidsrechten	niet	over	op	
de	erfgenamen	na	het	overlijden	van	de	maker.	Dit	kan	echter	wel	als	de	maker	dit	in	zijn	
testament	of	in	een	codicil	uitdrukkelijk	heeft	aangegeven.29	
	
1.5 Overdracht	en	erfopvolging	
Volgens	artikel	2	Aw	is	het	auteursrecht	een	volledig	of	gedeeltelijk	overdraagbaar	recht.	
Voor	gehele	of	gedeeltelijke	overdracht	of	voor	het	verlenen	van	een	exclusieve	licentie	is	
het	opmaken	van	een	daarvoor	bestemde	akte	op	grond	van	artikel	2	lid	3	Aw	vereist.	Er	
is	geen	notariële	akte	vereist.	Voor	een	geldige	overdracht	is	het	daarnaast	nog	vereist	dat	
er	 sprake	 is	 van	 een	 geldige	 titel	 en	 beschikkingsbevoegdheid	 van	 degene	 die	 het	
auteursrecht	 overdraagt.30	 Bij	 de	 overdracht	 gaan	 de	 exploitatierechten	 over	 op	 de	
verkrijger	en	blijven	de	persoonlijkheidsrechten	zoals	hierboven	besproken	op	grond	van	
artikel	25	Aw	bij	de	maker.		
	
Zo	 lang	 de	 auteur	 leeft,	 blijft	 het	 auteursrecht	 van	 het	 werk	 hem	 toekomen.	 Na	 het	
overlijden	gaat	het	auteursrecht	via	algemene	rechtsopvolging	over	op	de	erfgenamen	
van	de	auteur.	Op	grond	van	artikel	37	lid	1	Aw	verjaart	het	auteursrecht	70	jaar	na	het	

 
26	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.2.	
27	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	1	Aw,	aant.	3.	
28	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	25	Aw,	aant.	1-4.	
29	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	25	Aw,	aant.	6.	
30	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	9.13.	
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overlijden	van	de	auteur,	te	rekenen	vanaf	de	eerste	januari	van	het	jaar	dat	volgt	op	het	
sterfjaar	van	de	auteur.31		
	
1.6 Exclusieve	licentie	
Naast	 overdracht	 van	 de	 auteursrechten	 is	 het	 ook	 mogelijk	 voor	 de	 auteur	 om	 een	
(exclusieve)	 licentie	 te	 verlenen	 aan	 de	wederpartij.	 Via	 een	 exploitatieovereenkomst	
geeft	de	auteur	toestemming	aan	de	wederpartij	om	het	werk	te	kunnen	exploiteren.	De	
auteur	geeft	de	wederpartij	de	mogelijkheid	om	het	werk	te	gebruiken	voor	commerciële	
doeleinden.	Hier	is	bijvoorbeeld	sprake	van	als	een	uitgeverij	een	boek	uitgeeft.32		
In	 de	 auteurswet	 zijn	 bepalingen	 opgenomen	 vanaf	 artikel	 25a	 Aw	 over	 het	
auteurscontractenrecht.	 Daarin	 worden	 de	 persoonlijkheidsrechten	 van	 de	 auteur	
gewaarborgd.	 Op	 het	 moment	 dat	 een	 auteur	 bijvoorbeeld	 zijn	 manuscript	 aan	 een	
uitgeverij	 voorlegt,	 zijn	 de	 verhoudingen	 om	 te	 onderhandelen	 tussen	 deze	 partijen	
scheef.	 Dit	 leidt	 vaak	 tot	 minder	 gunstige	 voorwaarden	 voor	 de	 auteur	 in	 de	
exploitatieovereenkomst.	Mocht	achteraf	blijken	dat	het	boek	een	succes	is,	dan	kan	er	
bijvoorbeeld	een	hogere	vergoeding	worden	afgedwongen.	Dit	staat	in	artikel	25d	Aw,	de	
bestsellerbepaling.	Daarnaast	wordt	in	de	Auteurswet	gewaarborgd	dat	de	auteur	in	ieder	
geval	een	billijke	vergoeding	krijgt	voor	het	verlenen	van	zijn	exploitatiebevoegdheden	
en	dat	onredelijke	bepalingen	in	de	overeenkomst	vernietigbaar	zijn.33	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
31	 R.W.	Holzhauer	&	 S.L.	 Gellaerts,	Van	 idee	 naar	 IE.	 Kennismaking	met	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	
Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.2.2.	
32	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	2	Aw,	aant.	2.	
33	 R.W.	Holzhauer	&	 S.L.	 Gellaerts,	Van	 idee	 naar	 IE.	 Kennismaking	met	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	
Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.5.3.	
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Hoofdstuk	2	Het	auteursrecht	van	de	werkgever		
	
2.1	Werkgeversauteursrecht		
De	maker	van	een	werk	verkrijgt	de	auteursrechten	op	dit	werk.	Vaak	zijn	de	maker	en	de	
verkrijger	van	de	auteursrechten	dezelfde	persoon,	maar	dat	hoeft	niet.	Het	auteursrecht	
kan	bijvoorbeeld	worden	overgedragen	of	ontstaan	op	een	werk	dat	wordt	vervaardigd	
in	dienst	van	een	ander.34	Op	grond	van	artikel	7	Aw	wordt	degene	in	wiens	dienst	een	
bepaald	werk	van	letterkunde,	wetenschap	of	kunst	wordt	vervaardigd	als	maker	van	het	
werk	 aangemerkt	 en	 daarmee	 rechthebbende	 van	 het	 auteurswerk.	 Het	 is	 hierbij	 van	
belang	dat	het	maken	van	bepaalde	werken	tot	de	taakomschrijving	van	de	werknemer	
valt.	De	werkgever	verkrijgt	zowel	de	exploitatierechten	als	de	persoonlijkheidsrechten	
van	het	auteursrecht.	De	werkgever	wordt	zowel	rechthebbende	van	het	auteursrecht	op	
het	werk,	als	aangemerkt	als	(fictieve)	maker	van	het	werk.35	
Artikel	 7	 Aw	 is	 regelend	 recht.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7	 Aw	 verkrijgt	 de	werkgever	 de	
auteursrechten	op	het	werk	dat	in	dienst	van	de	werkgever	wordt	vervaardigd,	tenzij	zij	
anders	 zijn	 overeengekomen.	 Dergelijke	 afspraken	 worden	 bijvoorbeeld	 gemaakt	 in	
collectieve	of	individuele	arbeidsovereenkomsten.	Het	is	vaak	lastig	voor	werknemers	om	
hier	 goede	 afspraken	 over	 te	 maken	 in	 hun	 arbeidsovereenkomst,	 aangezien	 er	 een	
hiërarchische	 verhouding	 tussen	 de	 werkgever	 en	 werknemer	 ontstaat,	 waarbij	 de	
werknemer	altijd	de	ondergeschikte	partij	is.	De	werknemer	wil	op	het	moment	van	het	
aangaan	van	de	arbeidsovereenkomst	graag	in	dienst	treden	bij	deze	werkgever	en	heeft	
lang	niet	altijd	de	onderhandelingspositie	om	gunstigere	voorwaarden	af	te	spreken.	De	
werkgever	betaalt	immers	ook	het	salaris	van	de	werknemer	en	faciliteert	het	ontstaan	
van	een	bepaald	werk.36		
Artikel	7	Aw	stelt	3	vereisten	aan	het	werkgeversauteursrecht.	Allereerst	dient	het	werk	
te	zijn	gemaakt	in	dienst	van	een	ander.	Daarnaast	moet	er	sprake	zijn	van	arbeid	welke	
bestaat	uit	het	vervaardigen	van	werken	en	tot	slot	gaat	het	om	bepaalde	werken.	In	de	
volgende	paragrafen	worden	deze	drie	vereisten	nader	uitgelegd.		
	
2.1.1	In	dienst	van	een	ander	
Als	eerste	dient	het	werk	te	zijn	ontstaan	van	in	dienst	van	een	ander.	Artikel	7	Aw	geeft	
niet	 expliciet	 aan	 dat	 er	 sprake	 moet	 zijn	 van	 een	 arbeidsovereenkomst	 om	 van	
werkgeversauteursrecht	te	kunnen	spreken.	Er	wordt	aangegeven	dat	er	sprake	moet	zijn	
van	arbeid	in	dienst	van	een	ander.	Het	is	dus	noodzakelijk	dat	er	een	gezagsverhouding	
tussen	 werknemer	 en	 werkgever	 bestaat.	 In	 de	 rechtspraak	 wordt	 geen	 onderscheid	
gemaakt	tussen	privaatrechtelijke	en	publiekrechtelijke	arbeidsrelaties	in	het	kader	van	
dit	artikel.37	Artikel	7:610	BW	stelt	vier	vereisten	om	van	een	arbeidsovereenkomst	te	
kunnen	 spreken.	 Dat	 zijn	 arbeid,	 loon,	 gedurende	 een	 zekere	 tijd	 en	 een	
gezagsverhouding.	 Om	 uitleg	 te	 geven	 aan	 het	 begrip	 “in	 dienst	 van”	 uit	 artikel	 7	 Aw	
worden	 de	 vier	 vereisten	 van	 de	 arbeidsovereenkomst	 aangehouden	 uit	 artikel7:610	

 
34	 P.G.F.A.	 Geerts	 &	 A.M.E.	 Verschuur	 (red.),	Kort	 begrip	 van	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	 Deventer:	
Wolters	Kluwer	2020,	VIII.4.545.	
35	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	7	Aw,	aant.	1.	
36	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.10.	
37	 J.P.	Kroon	&	P.	de	Casparis	 (red.),	Flexibele	arbeidsrelaties,	Deventer:	Wolters	Kluwer	2021,	paragraaf	
6.8.2.6.	
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BW.38	Naast	het	verrichten	van	arbeid	op	grond	van	een	arbeidsovereenkomst,	kan	er	ook	
arbeid	worden	verricht	op	grond	van	andere	overeenkomsten;	zoals	bijvoorbeeld	arbeid	
op	basis	van	de	overeenkomst	van	opdracht	of	aanneming	van	werk.	Bij	deze	vormen	van	
arbeid	ontbreekt	de	gezagsverhouding	en	deze	vallen	daarom	niet	onder	artikel	7	Aw.39	
Het	maakt	bij	de	opdracht	niet	uit	of	er	duidelijke	instructies	zijn	gegeven.40	Auteursrecht	
dat	ontstaat	uit	arbeid	anders	dan	in	dienst	van	een	ander,	valt	dus	niet	onder	artikel	7	
Aw.	Het	maakt	hierbij	niet	uit	of	een	Zzp’er	veelvuldig	bij	dezelfde	opdrachtgever	werkt.41	
	
2.1.2	Arbeid,	bestaande	in	het	vervaardigen	van	werken		
Ten	 tweede	moet	het	ontstaan	van	het	werk	voortvloeien	uit	 arbeid,	bestaande	 in	het	
vervaardigen	van	werken.	Het	auteursecht	op	een	werk	valt	onder	artikel	7	Aw	als	het	
werk	wordt	vervaardigd	binnen	de	taakomschrijving	van	de	werknemer.	Als	een	werk	
wordt	vervaardigd	dat	buiten	de	taakomschrijving	valt,	dan	valt	dit	werk	in	beginsel	niet	
onder	artikel	7	Aw.42	Bijvoorbeeld	als	een	telefoniste	tijdens	haar	telefoongesprekken	iets	
tekent,	 komt	 het	 auteursrecht	 op	 de	 tekening	 niet	 aan	 de	 werkgever	 toe.	 Het	 is	
noodzakelijk	dat	er	sprake	is	van	een	geestelijke	scheppingsdaad	van	de	werknemer.	Als	
een	werk	door	een	machine	wordt	gemaakt	dan	is	artikel	7	Aw	niet	van	toepassing	op	dit	
werk.	Het	 tastbare	werk,	 zoals	het	drukken	van	een	boek,	mag	wel	machinaal	worden	
vervaardigd.43	
Het	kan	zijn	dat	de	auteursrechten	op	een	werk	de	werkgever	toekomen,	ondanks	dat	het	
buiten	de	taakomschrijving	van	de	werknemer	valt.	Door	de	Hoge	Raad	is	beslist	dat	als	
een	werk	niet	binnen	het	kader	van	de	taakomschrijving	van	de	werknemer	valt,	maar	
toch	op	uitdrukkelijk	verzoek	van	de	werkgever	onder	werktijd	wordt	vervaardigd,	de	
auteursrechten	wel	aan	de	werkgever	toekomen.44	
	
2.1.3	Bepaalde	werken	
Tot	slot	gaat	het	om	bepaalde	werken.	Niet	alle	werken	die	ontstaan	in	dienst	van	een	
ander	vallen	onder	artikel	7	Aw.	Het	is	noodzakelijk	dat	de	werknemer	moet	zijn	belast	
met	 het	 vervaardigen	 van	 ‘bepaalde	 werken’.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 er	 niet	 alleen	 in	 de	
taakomschrijving	van	de	werknemer	het	vervaardigen	van	werken	moet	zijn	beschreven,	
maar	ook	dat	de	werkgever	een	bepaalde	zeggenschap	heeft	over	de	vorm	waarin	het	
werk	tot	stand	komt.45	Het	enkele	feit	dat	de	werknemer	belast	is	met	een	bepaalde	taak,	
is	 niet	 voldoende	 om	 te	 spreken	 van	 werkgeversauteursrecht.	 Voor	 het	 maken	 van	
‘bepaalde	 werken’	 moet	 de	 werkgever	 opdracht	 hebben	 gegeven	 en	 kunnen	 hebben	
gegeven,	anders	zou	er	sprake	zijn	van	een	eenzijdige	wijziging	van	de	taakomschrijving	
van	de	werknemer.46	Verschil	van	mening	over	‘bepaalde	werken’	ontstaat	vaak	wanneer	
een	werk	ontstaat	binnen	werktijd,	terwijl	het	vervaardigen	hiervan	niet	uitdrukkelijk	in	

 
38	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.11.	
39	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.11.	
40	 P.G.F.A.	 Geerts	 &	 A.M.E.	 Verschuur	 (red.),	Kort	 begrip	 van	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	 Deventer:	
Wolters	Kluwer	2020,	VIII.4.555.		
41	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.11.	
42	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	7	Aw,	aant.	2a	en	2b.	
43	 P.G.F.A.	 Geerts	 &	 A.M.E.	 Verschuur	 (red.),	Kort	 begrip	 van	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	 Deventer:	
Wolters	Kluwer	2020,	VIII.4.555.	
44	HR	19	januari	1951,	ECLI:NL:HR:1951:327	(Van	der	Laan/Schoonderbeek).	
45	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	7	Aw,	aant.	2c.	
46	Rb.	's-Gravenhage	27	mei	1992,	ECLI:NL:RBSGR:1992:AM1765.		
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de	taakomschrijving	staat	beschreven	of	dat	een	werk	wordt	vervaardigd	door	in	vrije	tijd	
werkzaamheden	 uit	 de	 taakomschrijving	 uit	 te	 voeren.	 In	 het	 arrest	 Van	 der	
Laan/Schoonderbeek	 heeft	 de	Hoge	Raad	 geoordeeld	 dat	 er	 sprake	moet	 zijn	 van	 het	
aanvaarden	van	een	bepaalde	 taak.	 In	deze	 casus	heeft	de	werknemer	een	 incidentele	
uitdrukkelijke	 opdracht	 van	 de	 werkgever	 aanvaard.47	 Bij	 een	 opdracht	 welke	 staat	
omschreven	in	de	taakomschrijving	is	impliciet	sprake	van	aanvaarding	van	een	opdracht	
en	 bij	 een	 opdracht	 van	 de	 werkgever	 welke	 niet	 in	 de	 taakomschrijving	 staat	
omschreven,	 moet	 de	 opdracht	 expliciet	 door	 de	 werknemer	 worden	 aanvaard.	 De	
bewijslast	hiervoor	rust	op	de	werkgever.	Artikel	7	Aw	is	dus	van	toepassing	wanneer	
iemand	zijn	werkopdracht	in	vrije	tijd	uitoefent,	maar	in	beginsel	niet	als	iemand	onder	
werktijd	in	het	kader	van	vrijetijdsbesteding	een	werk	vervaardigt.	Dan	is	uitdrukkelijke	
aanvaarding	van	de	opdracht	door	de	werknemer	vereist.48	
	
2.2	Wetenschappelijk	onderzoek	
Naar	 aanleiding	 van	 bovenstaande	 kan	 er	 worden	 geconcludeerd	 dat	 aan	 de	 drie	
eerdergenoemde	 vereisten	 moet	 worden	 voldaan	 om	 te	 spreken	 van	
werkgeversauteursrecht.	 In	 het	 geval	 van	 wetenschappelijk	 onderzoek	 aan	 de	
universiteit	is	werkgeversauteursrecht	niet	aan	de	orde,	want	een	wetenschapper	heeft	
een	ruime	academische	vrijheid	waarin	hij	zijn	onderzoek(en)	mag	vormgeven.	Er	wordt	
dus	maar	voldaan	aan	twee	van	de	drie	voorwaarden	voor	het	werkgeversauteursrecht	
van	artikel	7	Aw,	omdat	de	zeggenschap	van	de	werkgever	over	de	vorm	ontbreekt.49	In	
de	 literatuur	 was	 al	 eerder	 omschreven	 dat	 er	 een	 vereiste	 miste	 in	 het	 geval	 van	
werkgeversauteursrecht	 bij	 wetenschappelijk	 onderzoek;	 de	 rechtspraak	 heeft	 dit	
uiteindelijk	 overgenomen	 en	 daarmee	 bevestigd	 dat	 er	 geen	 sprake	 van	
werkgeversauteursrecht	 op	 werken	 die	 zijn	 vervaardigd	 in	 het	 kader	 van	
wetenschappelijk	onderzoek.50	
De	wetenschapper	is	in	beginsel	dus	de	auteursrechthebbende.	Dit	is	alleen	anders	als	er	
sprake	 is	 van	 een	 expliciete	 opdracht,	wat	 bij	wetenschappelijk	 onderzoek	 zelden	 het	
geval	 is.	De	wetenschappers	verlenen	dan	een	(exclusieve)	 licentie	aan	de	universiteit,	
zodat	het	werk	van	de	wetenschapper	 in	de	databank	van	de	universiteit	kan	worden	
geplaatst	of	de	wetenschappers	dragen	het	gehele	auteursrecht	over	aan	de	universiteit.51	
Wanneer	 iemand	 een	 promotieonderzoek	 wil	 doen	 en	 daar	 een	 plek	 voor	 krijgt	
toegewezen,	is	zijn	onderhandelingspositie	kleiner.	Hierdoor	kan	het	voorkomen	dat	er	
door	een	scheve	onderhandelingspositie	afstand	wordt	gedaan	van	auteursrechten.		
	
	
	
	
	
	
	
	

 
47	HR	19	januari	1951,	ECLI:NL:HR:1951:327	(Van	der	Laan/Schoonderbeek).	
48	Hof	's-Gravenhage	22	februari	2011,	ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7952,	m.nt.	J.R.	Spauwen.	
49	S.	Woutersen-Windhouwer,	D.	van	Eeten	&	A.	de	Rooy,	‘Het	Harvard	Open	Access-licentiemodel	in	het	
Nederlands	recht’,	Nederlands	Juristenblad	2019/36,	paragraaf	1.1.	
50	O.a.	Hof	 ‘s-Gravenhage	14	oktober	1987,	ECLI:NLGHSGR:1987:AC3776	(Rooijakkers/RU	Leiden)	en	Rb.	
Arnhem	8	april	1993,	ECLI:NL:RBARN:1993:AD4393	(RLU/De	Kruif).	
51	S.	Woutersen-Windhouwer,	D.	van	Eeten	&	A.	de	Rooy,	‘Het	Harvard	Open	Access-licentiemodel	in	het	
Nederlands	recht’,	Nederlands	Juristenblad	2019/36,	paragraaf	2.1.	
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2.3	Persoonlijkheidsrechten	en	exploitatierechten	werkgever	
Wanneer	 de	maker	 de	 rechthebbende	 van	 de	 auteursrechten	wordt	 en	 vervolgens	 dit	
recht	 overdraagt,	 draagt	 hij	 slechts	 de	 exploitatierechten	 over.	 De	
persoonlijkheidsrechten	blijven	op	grond	van	artikel	25	Aw	bij	de	maker.52	Dit	is	anders	
wanneer	 een	 werkgever	 op	 grond	 van	 artikel	 7	 Aw	 de	 auteursrechten	 van	 het	 werk	
verkrijgt.	Dan	verkrijgt	de	werkgever	ook	de	persoonlijkheidsrechten	uit	artikel	25	Aw.53		
In	 de	 literatuur	 is	 veel	 gesproken	 over	 de	 vraag	 of	 exploitatierechten	 en	
persoonlijkheidsrechten	theoretisch	wel	van	elkaar	kunnen	worden	gescheiden.	Hierbij	
wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	de	dualistische	opvatting,	waarbij	de	rechten	worden	
gescheiden	 (doet	 zich	 voor	 in	 Frankrijk)	 en	 de	 monistische	 opvatting	 waarbij	 het	
auteursrecht	als	een	ondeelbaar	recht	wordt	beschouwd	(doet	zich	voor	in	Duitsland).54	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
52	 P.G.F.A.	 Geerts	 &	 A.M.E.	 Verschuur	 (red.),	Kort	 begrip	 van	 het	 intellectuele	 eigendomsrecht,	 Deventer:	
Wolters	Kluwer	2020,	VIII.4.545.	
53	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	7.8.	
54	 J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	1.4.		
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Hoofdstuk	3	Exploitatie-	en	persoonlijkheidsrechten	
	
Zoals	 in	 hoofdstuk	 1	 al	 is	 besproken,	 wordt	 er	 een	 onderscheid	 gemaakt	 in	 de	
exploitatierechten	en	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	 individuele	auteursrecht.	Het	
auteursrecht	 heeft	 als	 doel	 de	 auteur	 te	 beschermen	 in	 zijn	 rechtspositie.	 Het	
exploitatierecht	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 auteur	 in	 staat	 wordt	 gesteld	 ook	 daadwerkelijk	
financieel	voordeel	te	halen	uit	zijn	werk.	Het	persoonlijkheidsrecht	beschermt	de	morele	
rechten	 van	 de	 auteur.	 De	 persoonlijkheidsrechten	 zijn	 pas	 later	 in	 onze	 Auteurswet	
opgenomen.	In	dit	hoofdstuk	worden	de	exploitatierechten	en	de	persoonlijkheidsrechten	
verder	toegelicht.55	
	
3.1	Exploitatierechten		
In	 de	 Auteurswet	 wordt	 bij	 de	 algemene	 bepalingen	 in	 hoofdstuk	 1	 geen	 duidelijk	
onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	 exploitatierechten	 en	 de	 persoonlijkheidsrechten.	 Er	
wordt	in	de	Auteurswet	niet	gedefinieerd	wat	precies	onder	beide	rechten	wordt	verstaan	
en	 wat	 het	 onderscheid	 tussen	 beide	 rechten	 is.	 De	 exploitatierechten	 omvatten	
verschillende	vormen	van	het	openbaar	maken	en	het	verveelvoudigen	van	het	werk	waar	
het	auteursrecht	op	rust.56	
	
3.1.1	Openbaar	maken	
In	artikel	12	Aw	wordt	aangegeven	wat	onder	het	openbaar	maken	wordt	verstaan.	Het	
openbaar	 maken	 is	 een	 ruim	 begrip	 voor	 rechtshandelingen	 waarmee	 het	 werk	
toegankelijk	wordt	gemaakt	voor	publiek.	Het	openbaar	maken	wordt	in	de	Auteurswet	
uitgelegd	aan	de	hand	van	handelingen	die	ervoor	zorgen	dat	het	werk	aan	het	publiek	ter	
beschikking	wordt	gesteld.57	De	Hoge	Raad	heeft	namelijk	in	het	Bigott/Doucall	I-arrest	
bepaald	dat,	ondanks	dat	het	begrip	openbaar	maken	uit	artikel	12	Aw	ruim	kan	worden	
opgevat,	het	noodzakelijk	is	dat	het	werk	aan	het	publiek	ter	beschikking	wordt	gesteld.58	
Er	 worden	 in	 de	 literatuur	 en	 de	 rechtspraak	 vier	 vormen	 van	 openbaarmaking	
beschreven.	 Dat	 is	 het	 doen	 verschijnen,	 het	 verbreiden	 van	 een	 nog	 niet	 in	 druk	
verschenen	werk,	het	in	het	verkeer	brengen	en	het	immaterieel	openbaar	maken.59		
Onder	 het	 doen	 verschijnen	wordt	 verstaan	 dat	 de	 auteur	 de	 controle	 heeft	 over	 het	
publiceren	van	zijn	werk,	wanneer	dit	gebeurt	en	in	welke	vorm.60	Het	verbreiden	van	
een	nog	niet	 in	druk	verschenen	werk	stelt	de	auteur	 in	staat	om	het	werk	kenbaar	te	
maken	aan	een	kleine	groep	of	beperkte	kring	van	personen.	Ondanks	dat	het	niet	kenbaar	
wordt	gemaakt	aan	het	gehele	publiek,	wordt	dit	ook	onder	openbaar	maken	verstaan.61	
Het	in	het	verkeer	brengen	is	een	vorm	van	een	distributierecht.	Het	openbaar	maken	van	
de	eerste	exemplaren	van	een	uitgave.	Er	 is	volgens	de	Hoge	Raad	ook	voor	het	 in	het	
verkeer	brengen	van	 ieder	afzonderlijk	exemplaar	de	uitdrukkelijk	 toestemming	nodig	

 
55	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	1	Aw,	aant.	3.	
56	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.2.		
57	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.7.	
58	HR	27	januari	1995,	ECLI:HR:1995:ZC1628	(Bigott/Doucal	I).	
59	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.7.	
60	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.8.	
61	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.10.	
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van	de	auteur.62	Tot	slot	wordt	er	onder	immateriële	openbaarmaking	het	beschikbaar	
stellen	van	het	werk	aan	het	publiek,	zonder	dat	zij	een	fysiek	exemplaar	krijgen.	Het	gaat	
dus	 om	bijvoorbeeld	het	 horen	 en/of	 zien	 van	 iets.	Denk	hierbij	 bijvoorbeeld	 aan	 een	
schilderij	in	een	museum	of	een	uitzending	op	de	televisie.63	
	
Als	 er	 online	 wordt	 verwezen	 naar	 een	 werk	 door	 middel	 van	 een	 hyperlink,	 is	 het	
afhankelijk	van	het	materiaal	achter	de	hyperlink	of	er	sprake	is	van	openbaar	maken.	
Wanneer	 er	 een	 hyperlink	 is	 naar	 werk	 dat	 legaal	 en	 onbeveiligd	 op	 het	 internet	 te	
raadplegen	is,	wordt	dit	door	het	Hof	van	Justitie	niet	als	openbaar	maken	aangemerkt.64	
Een	 hyperlink	 naar	 een	 werk	 dat	 illegaal	 op	 het	 internet	 wordt	 aangeboden,	 kan	 als	
openbaar	 maken	 worden	 aangemerkt.	 Er	 is	 volgens	 het	 Hof	 van	 justitie	 sprake	 van	
openbaar	maken	als	degene	die	verantwoordelijk	is	voor	de	hyperlink	op	de	hoogte	is	dat	
de	bron	illegaal	is.65		
	
3.1.2	Verveelvoudigen	
Naast	 het	 openbaar	 maken	 van	 een	 werk,	 is	 ook	 het	 verveelvoudigen	 van	 werk	 een	
exploitatierecht.	 Het	 verveelvoudigen	 van	 een	 werk	 wordt	 in	 artikel	 13	 Aw	 op	 twee	
manieren	 uitgelegd.	 Allereerst	 wordt	 er	 onder	 verveelvoudigen	 verstaan:	 het	
vervaardigen	 van	 een	 tastbaar	 en	 fysiek	 exemplaar	 waarin	 het	 werk	 is	 vastgelegd.	
Daarnaast	 wordt	 er	 onder	 verveelvoudigen	 onder	 andere	 het	 wijzigen,	 bewerken	 of	
vertalen	van	het	niet	stoffelijke	of	ontastbare	werk	verstaan.66		Artikel	13	Aw	regelt	het	
recht	op	verveelvoudiging.	De	wetgever	heeft	hier	primair	het	reproduceren	of	kopiëren	
van	een	werk	mee	bedoeld.67	Bij	het	reproduceren	wordt	het	werk	stoffelijk	en	tastbaar	
gemaakt.	Ieder	gemaakt	exemplaar	wordt	een	vastlegging	genoemd.	Deze	vastleggingen	
kunnen	zowel	waarneembaar	als	niet	waarneembaar	zijn.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	
een	update	of	nieuwe	versie	van	een	softwareprogramma.68	
Naast	het	reproduceren	van	een	werk,	kan	het	werk	ook	worden	bewerkt	of	nagebootst.	
Dit	is	het	veranderen	van	het	werk	en	wordt	dus	gezien	als	een	intellectuele	handeling.	
Mocht	het	werk	als	voldoende	oorspronkelijk	kunnen	worden	gezien,	kan	op	dit	werk	een	
dubbel	 auteursrecht	 rusten.	 Het	 auteursrecht	 van	 de	 oorspronkelijke	 auteur	 en	 het	
auteursrecht	van	de	bewerkende	auteur.69	Er	is	volgens	de	Hoge	Raad	alleen	sprake	van	
verveelvoudiging	als	de	elementen	waar	auteursrecht	op	rust	worden	overgenomen	in	
een	 werk.70	 Hoeveel	 en	 wat	 er	 dan	 precies	 mag	 worden	 overgenomen	 is	 niet	 altijd	
duidelijk.	 In	 dit	 geval	 geldt	 hoe	 oorspronkelijker	 het	 werk	 is,	 hoe	 omvangrijker	 het	
auteursrecht	is	dat	op	het	werk	rust.	Zo	zal	er	op	een	uniek	kunstwerk	een	omvangrijker	
auteursrecht	rusten	dan	op	een	werk	met	een	functionele	functie.71	
	

 
62	HR	18	december	1953,	ECLI:NL:HR:1953:211.		
63	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.28.	
64	HvJ	EU	13	februari	2014,	ECLI:EU:C:2014:76	(Svensson/Retriever).	
65	HvJ	EU	8	september	2016,	ECLI:EU:C:2016:644	(GS	Media/Sanoma).	
66	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	4.6.	
67	Kamerstukken	II	1911/12,	227,	nr.	3,	paragraaf	13.3	(Memorie	van	Toelichting).	
68	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	13	Aw,	aant.	2a	en	2b.	
69	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	13	Aw,	aant.	3a.	
70	HR	11	december	1981,	ECLI:NL:HR:1981:AG4290	(Spaanse	tegels).	
71	HR	5	januari	1979,	ECLI:NL:HR:1979:AB7291	(Heertje/Hollebrand).	
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De	 exploitatierechten	 kunnen	 op	 grond	 van	 artikel	 2	 Aw	 door	 de	 auteur	 worden	
overgedragen	aan	een	derde.	De	derde	verkrijgt	 alle	 exploitatierechten	van	de	auteur,	
waardoor	de	auteur	zelf	geen	rechthebbende	meer	 is.	De	overdracht	zal	op	grond	van	
artikel	3:83	BW	tot	stand	komen.	Naast	de	overdracht	is	het	ook	mogelijk	om	op	grond	
van	een	verbintenis	een	derde	de	mogelijkheid	 te	geven	om	gebruik	 te	maken	van	het	
auteursrecht.	De	auteur	kan	in	dit	geval	een	licentie	verlenen.	Dit	kan	een	gewone	licentie	
zijn	of	een	exclusieve	licentie.	Dit	geeft	de	verkrijger	van	de	licentie	een	gebruiksrecht	op	
de	exploitatierechten	van	de	auteur,	terwijl	de	auteur	zelf	nog	rechthebbende	blijft.72	
Aangezien	het	verlenen	van	een	licentie	een	verbintenisrechtelijke	rechtshandeling	is,	zijn	
de	regels	van	het	verbintenissenrecht	hierop	van	toepassing.	Het	verlenen	van	 licentie	
door	middel	van	een	licentieovereenkomst	is	in	beginsel	vormvrij.	Sinds	de	invoering	van	
de	Wet	auteurscontractenrecht	 in	2015,	geldt	er	voor	het	verlenen	van	een	exclusieve	
licentie	wel	een	vormvereiste.	Dit	is	het	schriftelijkheidsvereiste,	waardoor	het	verlenen	
van	een	exclusieve	licentie	altijd	schriftelijk	moet	worden	vastgelegd.73		
	
3.2	Persoonlijkheidsrechten		
De	persoonlijkheidsrechten	vinden	hun	grondslag	 in	artikel	6	bis	Berner	Conventie	en	
artikel	25	Aw.	Deze	rechten	worden	ook	wel	de	morele	rechten	van	de	auteur	genoemd.	
De	 persoonlijkheidsrechten	 zullen	 bij	 overdracht	 van	 de	 auteursrechten,	 niet	 mee	
overgaan.	Er	wordt	in	het	geval	van	overdracht	van	auteursrechten	wel	een	onderscheid	
gemaakt	in	de	exploitatierechten	en	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht.74	
Het	auteursrecht	 is	een	verbodsrecht.	Het	 is	verboden	om	zonder	toestemming	van	de	
auteur	 het	 werk	 waar	 het	 auteursrecht	 op	 rust,	 te	 gebruiken.	 Dit	 geeft	 de	 maker	 de	
mogelijkheid	 om	 financieel	 voordeel	 te	 behalen	 uit	 het	 werk.	 Op	 het	 moment	 dat	
auteursrecht	op	een	werk	wordt	verkregen	buiten	een	dienstverband,	verkrijgt	de	maker	
van	dat	werk	zowel	de	exploitatierechten	als	de	persoonlijkheidsrechten	van	dat	werk.	
Als	 de	maker	 de	 auteursrechten	 op	 het	werk	 overdraagt,	 blijven	 bepaalde	 rechten	 op	
grond	van	artikel	25	Aw	bij	de	maker.	Dit	worden	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	
auteursrecht	genoemd.75	Artikel	25	Aw	heeft	als	doel	de	persoonlijkheidsrechten	van	de	
maker	 te	beschermen.	Het	geeft	de	maker	de	mogelijkheid	om	zich	 te	verzetten	 tegen	
aantasting	van	het	werk.	Het	bevestigt	dat	de	maker	van	het	werk	een	hoogstpersoonlijke	
band	 heeft	 met	 het	 werk.	 Om	 deze	 band	 te	 kunnen	 beschermen	 zijn	 de	
persoonlijkheidsrechten	 in	 het	 leven	 geroepen.	 Deze	 blijven	 ook	 na	 overdracht	 bij	 de	
maker.76	De	persoonlijkheidsrechten	beschermen	de	band	tussen	de	maker	en	het	werk	
en	niet	het	werk	zelf	of	de	reputatie	van	de	maker.77		
	
	
	
	
	
	

 
72	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	2	Aw,	aant.	2	en	3.	
73	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	Hoofdstuk	IA	Aw.	
74	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	25	Aw,	aant.	1.	
75	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	25	Aw,	aant.	1a.	
76	M.T.M.	Koedooder,	D.	Molenaar	&	N.H.G.	Beltman,	Nieuwe	Praktijkgids	Artiest	en	Recht,	Deventer:	
Kluwer	2011,	paragraaf	5.1.5.	
77	HR	11	januari	2019,	ECLI:NL:HR:2019:451,	r.o.	2.5.	



 17 

Artikel	25	Aw	geeft	een	opsomming	van	persoonlijkheidsrechten	die	de	auteur,	ook	na	
overdracht	van	zijn	auteursrecht,	blijft	behouden.	Dit	is	een	niet-limitatieve	opsomming,	
waardoor	er	ruimte	is	voor	aanvulling.	Dit	zal	echter	vaak	moeten	worden	aangetoond	
door	de	auteur	in	een	gerechtelijke	procedure.78	De	persoonlijkheidsrechten	die	in	artikel	
25	Aw	beschreven	staan	zijn:	

a. Het	recht	op	naamsvermelding	bij	openbaarmaking	van	het	werk.	
b. Het	recht	op	openbaarmaking	van	het	werk.	
c. Het	recht	om	zich	te	verzetten	tegen	wijzingen	in	het	werk.	
d. Het	recht	zich	te	verzetten	tegen	misvorming,	verminking	of	andere	aantasting	van	

het	werk.	
	
In	artikel	25	 lid	1	sub	a	Aw	wordt	het	 recht	op	naamsvermelding	bij	openbaarmaking	
geregeld.	Dit	wordt	ook	wel	droit	à	la	paternité	genoemd.	De	auteur	kan	altijd	aanspraak	
maken	op	het	vermelden	van	zijn	naam	bij	de	openbaarmaking	of	verveelvoudiging	van	
het	werk.	Dit	hoeft	niet	per	se	de	echte	naam	van	de	auteur	te	zijn,	maar	mag	ook	een	
pseudoniem	zijn.79		
	
In	sub	b	staat	het	recht	op	openbaarmaking	van	het	werk	beschreven.	Ook	wel	droit	de	
publication	genoemd.	Met	dit	persoonlijkheidsrecht	behoudt	de	auteur	de	zeggenschap	
over	het	al	dan	niet	openbaar	maken	van	het	werk.	Als	het	werk	niet	eerder	openbaar	is	
gemaakt,	is	dit	recht	redelijk	eenvoudig	in	te	roepen.	Als	er	al	openbaarmaking	is	en	het	
gaat	om	een	herziene	versie	of	de	voortzetting	van	de	openbaarmaking,	kan	dit	discussie	
opleveren	tussen	de	auteur	en	de	auteursrechthebbende.	Hier	is	bijvoorbeeld	sprake	van	
als	de	zakelijke	activiteiten	van	de	auteursrechthebbende	niet	meer	te	verenigen	zijn	met	
de	persoonlijkheidsrechtrechten	van	de	auteur.80	
	
Als	 derde	 persoonlijkheidsrecht	 wordt	 in	 sub	 c	 het	 recht	 om	 zich	 te	 verzetten	 tegen	
wijzigingen	genoemd,	ook	bekend	als	droit	de	repentir.	In	de	literatuur	wordt	dit	ook	wel	
het	recht	tot	inkeer	genoemd.	Dit	houdt	in	dat	de	auteur	altijd	mag	terugkomen	op	zijn	
werk.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 als	 de	 auteur	 tot	 nieuwe	 inzichten	 is	 gekomen.	 In	 de	
rechtspraak	 zien	we	 dat	 er	 soms	 reden	 kan	 zijn	 voor	 een	 passende	 oplossing	 als	 een	
auteur	terug	wil	komen	op	zijn	werk.	In	de	rechtspraak	is	er	bijvoorbeeld	door	het	Hof	
Amsterdam	geoordeeld	dat	niet	alleen	de	naam	van	de	auteur	moet	worden	vermeld	op	
het	werk,	maar	ook	het	jaar	van	uitgave.81	
	
Tot	 slot	 is	 in	 sub	 d	 is	 het	 verbod	 van	 wijziging,	 misvorming,	 verminking	 of	 andere	
aantasting	opgenomen.	Ook	wel	droit	de	respect	genoemd.	Hierbij	is	het	noodzakelijk	dat	
er	een	onderscheid	wordt	gemaakt	in	een	wijziging	en	aantasting	van	het	werk.	De	Hoge	
Raad	heeft	in	het	4	jaargetijdenarrest	bepaald	dat	er	sprake	is	van	een	aantasting	van	het	
werk,	als	de	wijziging	van	het	werk	tot	reputatieschade	kan	leiden.82	In	een	ander	arrest	
heeft	de	Hoge	Raad	geoordeeld	dat	het	vernietigen	van	het	werk	niet	onder	aantasting	
van	het	werk	valt.	In	dat	geval	kan	er	wel	bijvoorbeeld	sprake	zijn	van	misbruik	van	het	

 
78	D.W.F.	Verkade,	in:	T&C	Intellectuele	eigendom	2021,	art.	25	Aw,	aant.	1.	
79	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	7.17.	
80	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	7.10.	
81	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	7.11.	
82	HR	29	maart	2019,	ECLI:NL:HR:2019:451	(4	Jaargetijden),	r.o.	3.4.3.		
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recht	 van	 de	 eigenaar.83	 Het	 kan	 ook	 voorkomen	 dat	 de	 auteur	 en	 de	
auteursrechthebbende	het	er	niet	over	eens	zijn	of	er	sprake	is	van	aantasting	van	het	
werk,	als	dit	wordt	gewijzigd.	Dit	kan	 te	maken	hebben	met	bijvoorbeeld	persoonlijke	
smaak.	De	persoonlijke	mening	van	de	auteur	is	volgens	de	Hoge	Raad	niet	leidend	in	deze	
discussie.	Het	gaat	erom	op	het	persoonlijkheidsrecht	wordt	aangetast	bij	de	wijziging	en	
niet	of	de	auteur	het	eens	is	met	de	wijziging	en	wat	zijn	mening	hierover	is.84	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
83	HR	6	februari	2004,	ECLI:NL:HR:2004:AN7830	(Wavin-gebouw).	
84	HR	20	mei	1994,	ECLI:NL:HR:1994:ZC1366	(De	9e	van	Oma).	
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Hoofdstuk	 4	 Werkgeversauteursrecht	 en	 exploitatie-	 en	
persoonlijkheidsrechten.		
	
In	 het	 vorige	 hoofdstuk	 is	 uitgelegd	dat	 er	 een	 onderscheid	wordt	 gemaakt	 tussen	de	
exploitatierechten	en	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht	en	welke	rechten	
de	feitelijke	maker	blijven	toekomen,	zelfs	als	het	werk	is	overgedragen.	In	dit	hoofdstuk	
wordt	 uitgelegd	 welk	 onderscheid	 wordt	 gemaakt	 in	 het	 verkrijgen	 van	 de	
exploitatierechten	 en	 de	 persoonlijkheidsrechten	 in	 het	 geval	 van	
werkgeversauteursrecht.		
	
4.1	Werkgeversauteursrecht		
De	vraag	wie	de	rechthebbende	van	de	persoonlijkheidsrechten	in	een	arbeidsrelatie	is,	
is	niet	eenvoudig	te	beantwoorden.	Heel	duidelijk	is	dat	als	artikel	7	Aw	van	toepassing	
is,	de	werkgever	de	exploitatierechten	verkrijgt	op	het	werk.		
Volgens	de	feitelijke	tekst	van	de	Auteurswet,	komen	de	auteursrechten	de	werkgever	toe.	
Hier	wordt	geen	expliciet	onderscheid	gemaakt	tussen	de	persoonlijkheidsrechten	en	de	
exploitatierechten.	 Ook	 wordt	 de	 werkgever	 in	 artikel	 7	 Aw	 als	 maker	 van	 het	 werk	
aangemerkt.	De	werkgever	is	dan	de	fictieve	maker	en	de	werknemer	de	feitelijke	maker	
van	het	werk.	Uit	de	literatuur	en	de	rechtspraak	blijkt	dat	een	werk	een	oorspronkelijk	
karakter	 en	 de	 persoonlijke	 stempel	 van	 de	 maker	 moet	 hebben,	 om	 als	 werk	 waar	
auteursrechtelijke	bescherming	op	rust	te	worden	aangemerkt.	De	werkgever	wordt	in	
het	geval	van	werkgeversauteursrecht	als	maker	beschouwd,	maar	de	werkgever	is	niet	
degene	van	wie	de	persoonlijke	stempel	op	het	werk	rust.	Dit	uitgangspunt	is	namelijk	
niet	van	toepassing	als	de	werkgever	als	maker	wordt	aangemerkt.85	Ook	in	de	Memorie	
van	Toelichting	van	de	Auteurswet	1912	wordt	door	de	wetgever	niet	gesproken	over	aan	
wie	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht	toekomen.86	
In	een	arbeidsovereenkomst	kunnen	de	werkgever	en	de	werknemer	afspraken	maken	
over	 een	 andere	 invulling	 van	 artikel	 7	 Aw.	 Het	 komt	 voor	 dat	 er	 een	 bepaling	 over	
intellectuele	 eigendomsrechten	 in	 een	 arbeidsovereenkomst	 wordt	 opgenomen.	 Het	
initiatief	om	een	bepaling	in	de	arbeidsovereenkomst	op	te	nemen,	ligt	vrijwel	altijd	bij	de	
werkgever.	De	strekking	luidt	vaak	dat	intellectuele	eigendomsrechten	aan	de	werkgever	
worden	overgedragen	als	bij	 het	uitoefenen	van	de	werkzaamheden	deze	 rechten	 zijn	
ontstaan.	 Dit	 is	 een	 aanvulling	 op	 artikel	 7	 Aw.87	 De	 auteursrechten	 komen	 dan	 de	
werknemer	en	feitelijke	maker	toe,	maar	de	werknemer	draagt	alsnog	zijn	auteursrechten	
over	aan	de	werkgever	op	grond	van	de	bepaling	in	de	arbeidsovereenkomst.	Als	er	in	de	
arbeidsovereenkomst	 expliciet	 is	 opgenomen	 dat	 in	 beginsel	 het	 auteursrecht	 aan	 de	
werknemer	toekomt,	maar	dat	op	basis	van	dezelfde	bepaling	de	auteursrechten	worden	
overgedragen	aan	de	werkgever,	is	er	sprake	van	overdracht	van	de	exploitatierechten,	
waardoor	de	persoonlijkheidsrechten	bij	de	werknemer	blijven.88	Hier	blijkt	nogmaals	uit	
dat	het	maken	van	goede	afspraken	bij	het	aangaan	van	een	dienstverband,	veelal	in	een	
collectieve	of	individuele	arbeidsovereenkomst,	noodzakelijk	is	voor	de	werknemer	om	
auteursrechten	te	verkrijgen	op	een	werk	dat	is	ontstaan	in	dienst	van	een	ander.89		

 
85	M.	van	Eck,	‘De	creatieve	werknemer	en	zijn	(auteurs)rechten’,	ArbeidsRecht	2002/66.	
86	Kamerstukken	II	1911/12,	227,	nr.	3,	p.	33	(Memorie	van	Toelichting).	
87	Rb.	‘s-	Gravenhage	25	april	2014,	ECLI:NL:RBDHA:2014:5769,	r.o.	2.4.		
88	Rb.	‘s-	Gravenhage	25	april	2014,	ECLI:NL:RBDHA:2014:5769,	r.o.	2.9.	
89	P.G.F.A.	Geerts	&	A.M.E.	Verschuur	(red.),	Kort	begrip	van	het	intellectuele	eigendomsrecht,	Deventer:	
Wolters	Kluwer	2020,	VIII.7.594.	
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Om	antwoord	te	kunnen	geven	op	de	vraag	wie	de	persoonlijkheidsrechten	verkrijgt	als	
een	werk	in	dienst	van	een	ander	wordt	gemaakt,	zal	er	verder	moeten	worden	gekeken	
naar	de	rechtspraak	en	de	literatuur.	In	de	volgende	paragrafen	wordt	besproken	hoe	het	
werkgeverauteursrecht	in	de	literatuur	wordt	beschreven,	wat	de	rechtspraak	uitwijst	en	
hoe	dit	op	Europees	niveau	is	geregeld.		
	
4.2	Werkgeversauteursrecht	in	de	literatuur	
Er	bestaat	in	de	literatuur	geen	discussie	over	het	feit	dat	de	werkgever	bepaalde	rechten	
moeten	 toekomen	 in	 het	 geval	 van	 werkgeversauteursrecht.	 In	 de	 literatuur	 en	 de	
rechtspraak	 wordt	 aangenomen	 dat	 de	 exploitatierechten	 van	 het	 auteursrecht	 de	
werkgever	toekomen	als	het	werk	is	ontstaan	in	dienst	van	de	werkgever.	In	de	literatuur	
wordt	enerzijds	betoogd	dat	de	aard	van	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht	
zich	verzet	tegen	het	toekennen	van	de	persoonlijkheidsrechten	aan	iemand	anders	dan	
de	feitelijke	maker.90	Anderzijds	wordt	er	betoogd	dat	er	rekening	mee	gehouden	moet	
worden,	dat	als	iemand	ervoor	heeft	gekozen	een	bepaald	werk	in	dienst	van	een	ander	
te	vervaardigen,	hij	de	zeggenschap	over	zijn	werk	verliest.	Door	de	rechter	zal	moeten	
worden	gekeken	of	het	inroepen	van	een	persoonlijkheidsrecht	door	de	feitelijke	maker	
in	dat	geval	redelijk	is.	Hier	zal	zeker	worden	gekeken	naar	de	afspraken	die	hierover	in	
de	arbeidsovereenkomst	zijn	gemaakt.91	
	
4.2.1	Persoonlijkheidsrechten	komen	de	werkgever	toe	
In	de	literatuur	is	een	groepering	van	juristen	van	mening	dat	de	persoonlijkheidsrechten	
aan	 de	 werkgever	 toekomen.	 Hier	 wordt	 vooral	 gekeken	 naar	 de	 grammaticale	
interpretatie	 van	 artikel	 7	 Aw.	 De	 maker	 is	 rechthebbende	 van	 de	
persoonlijkheidsrechten	en	de	wet	wijst	de	werkgever	in	artikel	7	Aw	als	maker	aan.92	
Volgens	Maeijer	komt	het	persoonlijkheidsrecht	toe	aan	de	werkgever.	Dit	komt	doordat	
de	werkgever	als	maker	van	het	werk	wordt	aangemerkt	in	de	Auteurswet.	Het	is	volgens	
Maeijer	 een	 andere	 vorm	 van	 verkrijging	 van	 het	 auteursrecht,	 dan	 wanneer	 een	
auteursrecht	wordt	verkregen	op	een	werk	dat	niet	in	dienst	van	een	ander	is	ontstaan.	
Het	auteursrecht	wordt	als	het	ware	losgemaakt	van	de	feitelijke	maker.	Hierdoor	is	de	
nauwe	band	tussen	de	feitelijke	maker	en	het	werk	niet	aan	de	orde.93	
Vermeijden	 is	 ook	 van	 mening	 dat	 de	 persoonlijkheidsrechten	 aan	 de	 werkgever	
toekomen	 en	 dat	 de	 werkgever	 ook	 een	 daadwerkelijk	 belang	 kan	 hebben	 bij	 het	
verkrijgen	van	de	persoonlijkheidsrechten.	De	werkgever	is	vaak	een	rechtspersoon	zoals	
een	besloten	vennootschap.	Deze	rechtspersoon	kan	rechtshandelingen	verrichten,	zoals	
bijvoorbeeld	het	sluiten	van	een	overeenkomst.	Hierdoor	is	aannemelijk	te	maken	dat	de	
werkgever	gebaat	kan	zijn	bij	de	verkrijging	van	de	persoonlijkheidsrechten.	De	naam	van	
de	werkgever	bijvoorbeeld	kan	ook	worden	geschaad	als	er	bij	de	openbaarmaking	iets	
niet	in	orde	blijkt	te	zijn.94	
Spoor,	 Verkade	 en	 Visser	 sluiten	 zich	 voor	 een	 groot	 deel	 aan	 bij	 de	 opvattingen	 van	
Maeijer	en	Vermeijden.	Ook	zij	zijn	van	mening	dat	de	werkgever	een	belang	kan	hebben	

 
90	G.J.H.M.	Mom,	P.J.	Keuchenius	e.d.,	Het	werkgeverauteursrecht,	Kan	de	werkgever	het	maken?,	Deventer:	
Wolters	Kluwer	1992,	H2,	par.	2.1.	
91	M.	van	Eck,	‘De	creatieve	werknemer	en	zijn	(auteurs)rechten’,	ArbeidsRecht	2002/66.	
92	M.H.	Paapst,	Werkgever	en	auteursrecht,	Groningen:	Stichting	Rechtswetenschap	2010,	p.	66.	
93	J.M.M.	Maeijer,	‘Rechtspersoonlijkheid,	persoonlijkheidsrechten	en	vatbaarheid	voor	beslag	van	het	
auteursrecht’,	Bijblad	Industriële	Eigendom,	17	december	1990,	58e	jaargang,	nr.	12,	p.	354,	paragraaf	9.	
94	J.	Vermeijden,	Auteursrecht	en	het	kinematographisch	werk,	(diss.	Amsterdam	VU),	Zwolle:	Tjeenk	Willink	
1953,	p.	142	e.v.	
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bij	 het	 verkrijgen	 van	 de	 persoonlijkheidsrechten,	 omdat	 zij	 bijvoorbeeld	 de	
verantwoordelijkheid	 dragen	 voor	 een	 werk.	 Dit	 is	 bijvoorbeeld	 aan	 de	 orde	 als	 de	
werkgever	 een	wijziging	wil	 aanbrengen	 in	 het	werk,	maar	 hij	 hierover	 verschilt	 van	
mening	met	de	werknemer.	Op	het	moment	dat	de	werkgever	de	persoonlijkheidsrechten	
verkrijgt,	zal	de	werknemer	de	wijziging	niet	kunnen	tegenhouden	door	een	beroep	op	
een	van	de	persoonlijkheidsrechten.	Daarnaast	kan	het	ook	praktische	voordelen	hebben	
als	de	werkgever	de	persoonlijkheidsrechten	op	een	werk	verkrijgt,	bijvoorbeeld	als	er	
wordt	samengewerkt	door	werknemers	aan	een	werk	dat	in	dienst	van	de	werkgever	is	
ontstaan.	Tot	slot	stellen	Spoor,	Verkade	en	Visser	dat	het	stelsel	waarbij	de	werkgever	
de	 persoonlijkheidsrechten	 verkrijgt,	 in	 de	 praktijk	 niet	 tot	 grote	moeilijkheden	 heeft	
geleid.95	
	
4.2.2	Persoonlijkheidsrechten	komen	de	werknemer	toe	
Daartegenover	zijn	er	ook	tegenstanders	van	het	stelsel	van	artikel	7	Aw.	Zij	stellen	dat	er	
een	dringende	rechtsgrond	ontbreekt	om	het	uitgangspunt	van	het	auteursrecht	 los	 te	
laten.	 Zij	 verwijzen	onder	meer	naar	 een	 stelsel	 zoals	 in	Duitsland,	 Frankrijk	 en	 Italië	
geldt.	 In	 deze	 landen	 verkrijgt	 de	 werknemer	 het	 auteursrecht	 en	 kan	 de	 werkgever	
aanspraak	maken	op	zekere	bevoegdheden.96	
Gerbrandy	 is	 van	 mening	 dat	 de	 opvatting	 van	 het	 verkrijgen	 van	 de	
persoonlijkheidsrechten	door	de	werknemer,	 beter	 in	 het	 systeem	van	de	Auteurswet	
past.97	Hij	geeft	aan	dat	de	persoonlijkheidsrechten	door	de	wetgever	aan	de	maker	van	
het	werk	worden	toegekend	door	de	persoonlijke	band	tussen	de	maker	en	het	werk.	Dat	
is	niet	het	geval	als	de	werkgever	als	maker	wordt	aangemerkt.	Het	is	daarom	volgens	
Gerbrandy	 niet	 aannemelijk	 dat	 de	 wetgever	 bedoeld	 heeft	 om	 de	
persoonlijkheidsrechten	aan	de	werkgever	toe	te	kennen,	zonder	dit	met	zoveel	woorden	
in	de	wet	op	te	nemen.	De	werkgever	verkrijgt	het	vermogensrechtelijke	gedeelte	van	het	
auteursrecht	 op	 het	 werk,	 de	 exploitatierechten	 en	 de	 werknemer	 verkrijgt	 de	
persoonlijkheidsrechten	op	het	werk.98	Quadvlieg	deelt	de	mening	van	Gerbrandy	en	is	
van	mening	dat	het	niet	rationeel	is	om	de	persoonlijkheidsrechten	aan	de	werkgever	toe	
te	kennen.	De	persoonlijkheidsrechten	bij	de	feitelijke	maker	laten,	zal	het	gebruik	van	
het	 werk	 door	 de	 werkgever	 relativeren.	 Niet	 iedere	 werknemer	 kan	 zijn	 eigen	
persoonlijkheid	in	zijn	werk	laten	zien	bij	de	uitoefening	van	zijn	taakomschrijving,	maar	
sommige	werknemers	ook	weer	wel.	De	ene	werknemer	heeft	bijvoorbeeld	een	functie	
waar	meer	mogelijkheden	zijn	om	zijn	creativiteit	in	kwijt	te	kunnen.	Zo	zal	een	acteur	
met	 een	 bijrol	 in	 een	 film	minder	 van	 zijn	 creativiteit	 kwijt	 kunnen	 in	 het	 acteerspel,	
terwijl	een	filmregisseur	meer	ruimte	krijgt	voor	zijn	creatieve	inbreng	in	het	geheel.	Dit	
zal	ervoor	zorgen	dat,	hoe	persoonlijker	de	inbreng	van	de	werknemer,	hoe	groter	zijn	
belang	bij	het	inroepen	van	de	persoonlijkheidsrechten	zal	zijn.99	Ook	Van	Lingen	stelt	dat	
het	 toekennen	 van	 de	 persoonlijkheidsrechten	 aan	 de	 werkgever	 in	 strijd	 is	 met	 het	

 
95	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.10.	
96	J.H.	Spoor,	D.W.F.	Verkade	&	D.J.G.	Visser,	Auteursrecht.	Auteursrecht,	portretrecht,	naburige	rechten	en	
databankenrecht	(Recht	en	Praktijk	nr.	IE2),	Deventer:	Wolters	Kluwer	2019,	paragraaf	2.10.	
97	S.	Gerbrandy,	Kort	commentaar	op	de	Auteurswet	1912,	Arnhem:	Gouda	Quint	B.V.	1988,	artikel	7,	aant.	
10.	
98	S.	Gerbrandy,	Kort	commentaar	op	de	Auteurswet	1912,	Arnhem:	Gouda	Quint	B.V.	1988,	artikel	25,	aant.	
2.		
99	A.A.	Quadvlieg,	Auteur	en	aantasting,	werk	en	waardigheid,	Zwolle:	Tjeenk	Willink	1992,	H2,	par.	8d.	
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systeem	 van	 de	 Auteurswet	 en	 de	 aard	 van	 het	 persoonlijkheidsrecht.100	 Het	
persoonlijkheidsrecht	kan	volgens	Van	Lingen	niet	worden	toegekend	aan	iemand	anders	
dan	de	feitelijke	maker.	De	persoonlijkheidsrechten	zijn	zo	erg	verbonden	met	de	persoon	
van	de	maker,	dat	er	geen	afstand	van	kan	worden	gedaan.101	
	
Uit	bovenstaande	is	te	concluderen	dat	er	voor-	en	tegenstanders	zijn	van	artikel	7	Aw.	
Enerzijds	wordt	aangegeven	dat	de	werkgever	wel	degelijk	een	belang	heeft	ten	aanzien	
van	het	auteursrecht	en	de	persoonlijkheidsrechten	en	anderzijds	wordt	betoogd	dat	het	
werkgeversauteursrecht	in	strijd	is	met	het	algemene	uitgangspunt	van	het	auteursrecht:	
namelijk	het	beschermen	van	de	auteur	en	zijn	nauwe	verwantschap	met	het	werk.	
	
4.3	Werkgeversauteursrecht	in	de	rechtspraak	
Aangezien	 de	 wettekst	 niet	 expliciet	 aangeeft	 aan	 wie	 de	 persoonlijkheidsrechten	
toekomen,	kunnen	partijen	hun	kwestie	voorleggen	aan	de	rechter,	zodat	de	rechter	hier	
uitsluitsel	over	kan	geven.	Ook	in	de	rechtspraak	zijn	er	twee	verschillende	stromingen	te	
vinden.	 Enerzijds	 is	 volgens	 rechters	 de	 feitelijke	 maker,	 dus	 de	 werknemer,	 de	
rechthebbende	 van	 de	 persoonlijkheidsrechten	 uit	 artikel	 25	 Aw.	 Anderzijds	 zijn	 er	
rechters	van	mening	dat	de	persoonlijkheidsrechten	de	werkgever	toekomen.		
	
4.3.1	Persoonlijkheidsrecht	van	de	feitelijke	maker	aangenomen	
Als	we	kijken	naar	de	rechtspraak	waar	het	persoonlijkheidsrecht	van	de	werknemer	is	
aangenomen	door	de	rechter,	zijn	daar	de	volgende	voorbeelden	van.	Voor	het	eerst	heeft	
het	Hof	Amsterdam	uitspraak	gedaan	over	een	beroep	op	een	persoonlijkheidsrecht	uit	
artikel	25	Aw	door	een	rechtspersoon.	In	deze	kwestie	heeft	de	Rijkspostspaarbank	een	
beroep	gedaan	op	het	persoonlijkheidsrecht	‘droit	moral’.	De	Rijkspostspaarbank	was	van	
mening	 dat	 haar	 reputatie	 in	 het	 geding	 was	 en	 zij	 hierdoor	 schade	 leed,	 omdat	 het	
spaarbankboekje	zonder	haar	toestemming	was	opgenomen	in	een	publicatie.	Hierdoor	
zou	het	spaarbankboekje	minder	exclusief	zijn,	waardoor	het	auteursrecht	in	waarde	zou	
dalen.	 Het	 Hof	 Amsterdam	 heeft	 hierin	 aangenomen	 dat	 het	 mogelijk	 is	 om	 als	
rechtspersoon	een	reputatie	te	hebben	bij	het	publiek	en	dat	deze	kan	worden	gekrenkt.	
Door	de	vermindering	van	de	waarde	van	het	auteursrecht	door	een	publicatie	door	de	
gedaagde,	 is	 een	 schadevergoeding	 toegekend	 aan	 de	 Rijkspostspaarbank.	 In	 deze	
uitspraak	werd	de	rechtspersoon	als	maker	aangemerkt	door	het	Hof	Amsterdam,	maar	
niet	 als	 rechthebbende	 van	 de	 persoonlijkheidsrechten.	 Een	 beroep	 op	 het	
persoonlijkheidsrecht	 ‘droit	 moral’	 door	 de	 Rijkspostspaarbank	 slaagde	 niet,	 omdat	
alleen	 de	 feitelijke	 maker	 volgens	 het	 Hof	 Amsterdam	 een	 beroep	 kan	 doen	 op	 de	
persoonlijkheidsrechten.102		
Later	heeft	het	Hof	Amsterdam	uitspraak	gedaan	in	de	zaak	Tarverdi/De	Stadsomroep.	In	
deze	 uitspraak	 heeft	 het	 Hof	 Amsterdam	 geoordeeld	 dat	 als	 de	 rechtspersoon	 wordt	
aangemerkt	als	maker	en	de	auteursrechten	hem	toekomen,	de	rechten	van	artikel	25	Aw	
aan	de	fysieke	dan	wel	feitelijke	maker	blijven	toekomen.	In	deze	kwestie	ging	het	om	een	
wijziging	 in	 een	 reclamespot.	 De	 rechtspersoon	 De	 Stadsomroep	 was	

 
100	N.	van	Lingen	in:	Werkgeverauteursrecht,	Kan	de	werkgever	het	maken?,	Deventer:	Wolters	Kluwer	
1992,	p.	63.	
101	G.J.H.M.	Mom,	P.J.	Keuchenius	e.d.,	Het	werkgeverauteursrecht,	Kan	de	werkgever	het	maken?,	Deventer:	
Wolters	Kluwer	1992,	H2,	par.	2.3.2.	
102	Hof	Amsterdam	10	februari	1970,	ECLI:NL:GHAMS:1970:AC1249	(Spaarbankboekje).	
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auteursrechthebbende	en	Tarverdi	was	de	feitelijke	maker	van	de	reclamespot.103	Het	Hof	
Amsterdam	geeft	aan	dat	de	wetgever	het	persoonlijkheidsrecht	toekent	aan	de	feitelijke	
en	dus	de	 fysieke	maker	van	het	werk,	omdat	er	een	hoogstpersoonlijke	betrekking	 is	
tussen	de	feitelijke	maker	en	het	werk.	Daardoor	kan	worden	gesteld	dat	dit	ten	grondslag	
ligt	bij	het	 toekennen	van	het	auteursrecht	aan	 iemand	anders	dan	de	 feitelijke	maker	
zoals	in	artikel	7	of	8	Aw.	De	auteursrechtelijke	exploitatierechten	gaan	dan	als	het	ware	
over	op	de	fictieve	maker,	maar	de	persoonlijkheidsrechten	uit	artikel	25	Aw	blijven	bij	
de	feitelijke	maker.104	Het	Hof	Amsterdam	oordeelde	dat	de	persoonlijkheidsrechten	uit	
artikel	25	Aw	aan	Tarverdi	toekwamen.105	
Later	 is	 er	 in	 de	 lagere	 rechtspraak	 door	 de	 rechtbank	 Utrecht	 aangenomen	 dat	 de	
feitelijke	auteur	zich	kan	beroepen	op	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht,	
ondanks	dat	in	deze	zaak	de	schadevergoeding	niet	is	toegewezen	door	de	rechter.106	De	
rechtbank	Utrecht	is	ervan	uitgegaan	dat	artikel	7	Aw	strekt	tot	het	overdragen	van	het	
auteursrecht	aan	de	werkgever	door	middel	van	het	aangaan	van	het	dienstverband	en	
dat	deze	overdracht	alleen	de	exploitatierechten	van	het	auteursrecht	omvat.107		
Daarnaast	is	door	de	rechtbank	Amsterdam	een	uitspraak	gedaan	over	een	uitzendkracht,	
van	wie	het	contract	niet	was	verlengd	door	de	Vrije	Universiteit	Amsterdam	(hierna:	VU).	
Deze	uitzendkracht	heeft	na	het	aflopen	van	dit	dienstverband	als	zelfstandige	nog	enig	
werk	verricht	voor	de	VU.	In	dit	geval	ging	het	om	foto’s,	waarvan	een	gedeelte	van	deze	
foto’s	in	dienst	van	de	VU	waren	ontstaan.	Volgens	artikel	7	Aw	kwam	het	auteursrecht	
op	een	gedeelte	van	de	foto’s	toe	aan	de	VU.	De	uitzendkracht	deed	een	beroep	op	het	
persoonlijkheidsrecht	van	naamsvermelding	uit	artikel	25	lid	1	sub	a	Aw.	De	rechtbank	
Amsterdam	oordeelde	dat	de	uitzendkracht	het	recht	op	naamsvermelding	had	op	alle	
werken,	dus	ook	op	de	foto’s	die	in	loondienst	zijn	gemaakt.	De	aard	van	het	recht	van	
naamsvermelding	zou	zich	verzetten	tegen	het	verkrijgen	van	het	persoonlijkheidsrecht	
door	de	werkgever	op	basis	van	het	fictieve	makerschap	uit	artikel	7	Aw.108		
	
4.3.2.	Persoonlijkheidsrecht	van	de	feitelijke	maker	afgewezen	
Naast	 bovenstaande	 voorbeelden	 waarbij	 de	 rechter	 van	 mening	 is	 dat	 de	
persoonlijkheidsrechten	aan	de	feitelijke	maker	toekomen,	zijn	er	ook	voorbeelden	van	
uitspraken	 waarin	 de	 rechter	 van	 mening	 is	 dat	 de	 persoonlijkheidsrechten	 aan	 de	
werkgever	toekomen.	Zo	nam	de	rechtbank	Den	Haag	in	haar	vonnis	van	27	mei	1992	in	
overweging	 dat	 de	 persoonlijkheidsrechten	 uit	 artikel	 25	 Aw	 aan	 de	 werkgever	
toekomen,	omdat	de	wet	geen	onderscheid	maakt	tussen	de	persoonlijkheidsrechten	en	
exploitatierechten	in	het	geval	van	werkgeversauteursrecht.	 In	deze	uitspraak	heeft	de	
rechter	grammaticaal	gekeken	naar	de	wettekst.109	
Een	ander	voorbeeld	is	de	uitspraak	van	de	Rechtbank	Utrecht.	Zij	gaf	in	haar	vonnis	van	
24	december	2008	aan	dat	zowel	de	exploitatierechten	als	de	persoonlijkheidsrechten	de	
werkgever	toekomen,	als	het	werk	is	ontstaan	in	dienst	van	deze	werkgever.	Weliswaar	
geeft	de	wettekst	geen	letterlijke	uitleg	over	een	fictieve	of	feitelijke	maker,	maar	dat	hoeft	

 
103	Hof	Amsterdam	31	juli	2003,	ECLI:NL:GHAMS:2003:AP0573,	m.nt.	E.H.	Hoogenraad	(Tariverdi/De	
Stadsomroep).	
104	Hof	Amsterdam	31	juli	2003,	ECLI:NL:GHAMS:2003:AP0573,	r.o.	4.15,	m.nt.	E.H.	Hoogenraad	
(Tariverdi/De	Stadsomroep).	
105	Hof	Amsterdam	31	juli	2003,	ECLI:NL:GHAMS:2003:AP0573,	r.o.	6,	m.nt.	E.H.	Hoogenraad	
(Tariverdi/De	Stadsomroep).	
106	Rb.	Utrecht	12	mei	2005,	ECLI:NL:RBUTR:2005:AT5424,	r.o.	4.5	(Neefe/Marxman).	
107	Rb.	Utrecht	12	mei	2005,	ECLI:NL:RBUTR:2005:AT5424,	r.o.	4.5	(Neefe/Marxman).	
108	Rb.	Amsterdam	13	juli	2011,	478848,	HA	ZA	10-4087,	r.o.	4.12.	
109	Rb.	’s-Gravenhage,	27	mei	1992,	ECLI:NL:RBSGR:1991:AM1765,	r.o.	11.		
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ook	niet	om	na	te	gaan	aan	wie	de	persoonlijkheidsrechten	uit	artikel	25	Aw	toekomen.	
Deze	 rechten	 komen	 volgens	 de	 rechtbank	 Utrecht	 de	 maker	 toe,	 ongeacht	 of	 dit	 de	
feitelijke	of	 fictieve	maker	 is.	De	 rechtbank	Utrecht	merkte	op	grond	van	artikel	7	Aw	
hiermee	de	werkgever	als	zijnde	maker	van	het	werk	aan.110		
In	 2018	 heeft	 de	 Kantonrechter	 Zwolle	 in	 een	 zaak	 tussen	 een	 werknemer	 en	 een	
werkgever	het	volgende	overwogen:	‘artikel	25	Aw	bepaalt	dat	‘de	maker’	van	een	werk	
een	 aantal,	 in	 het	 artikel	 omschreven,	 rechten	 toekomt.	 Gelet	 op	 hetgeen	 hiervoor	 is	
overwogen	heeft	de	RUG	als	‘maker	te	gelden.	Uitgaande	van	de	wettekst	van	de	artikelen	7	
en	25	Aw	en	de	omstandigheid	dat	partijen	kennelijk	geen	afspraken	hebben	gemaakt	over	
de	 rechten,	 leidt	 dit	 ertoe	 dat	 de	 RUG	 en	 niet	 (eiser)	 rechthebbende	 is	 op	 de	
persoonlijkheidsrechten.’111	In	deze	uitspraak	wordt	ook	aangegeven	dat	in	de	literatuur	
en	de	 jurisprudentie	omstreden	is	of	de	persoonlijkheidsrechten	aan	de	fictieve	maker	
kunnen	 toekomen	 vanwege	 de	 persoonlijke	 band	 tussen	maker	 en	 het	 werk.	 In	 deze	
procedure	had	een	andere	conclusie	over	de	toekenning	van	de	persoonlijkheidsrechten	
geen	verschil	gemaakt	in	de	uitkomst,	omdat	er	geen	sprake	was	van	een	schending	van	
een	persoonlijkheidsrecht.112	
Naast	 de	 voorbeelden	 waarin	 is	 aangenomen	 dat	 het	 persoonlijkheidsrecht	 aan	 de	
werkgever	toekomt,	zijn	er	ook	voorbeelden	waarin	een	rechtspersoon	een	beroep	doet	
op	een	persoonlijkheidsrecht	en	er	niet	wordt	gekeken	naar	de	persoon	achter	het	werk.	
Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	 de	 uitspraak	 van	het	Hof	Amsterdam	waarin	 het	modemerk	
Chanel	een	beroep	deed	op	het	persoonlijkheidsrecht	‘droit	moral’,	omdat	zij	van	mening	
was	dat	het	verwijderen	van	het	cellofaan	van	de	productdoosjes,	een	aantasting	van	de	
reputatie	van	het	merk	zou	zijn.	Het	Hof	Amsterdam	heeft	geoordeeld	dat	hier	geen	sprake	
was	 van	 een	 aantasting	 van	 de	 goede	 naam,	 maar	 behandelde	 het	 beroep	 op	 het	
persoonlijkheidsrecht	van	Chanel	alsof	het	persoonlijkheidsrecht	ook	de	rechtspersoon	
Chanel	toekomt.113	
	
Uit	bovenstaande	paragrafen	blijkt	dat	ook	in	de	rechtspraak	een	tweedeling	is	in	de	uitleg	
aan	 wie	 de	 persoonlijkheidsrechten	 van	 artikel	 25	 Aw	 toekomen.	 Enerzijds	 zijn	 er	
rechters	 die	 de	 persoonlijkheidsrechten	 alleen	 aan	 de	 natuurlijke	 persoon	 achter	 het	
werk	 toekennen,	 omdat	 de	 Auteurswet	 de	 strekking	 heeft	 de	 nauwe	 band	 tussen	 de	
natuurlijke	 persoon	 en	 het	 werk	 te	 beschermen.	 Het	 toekennen	 van	 de	
persoonlijkheidsrechten	aan	iemand	anders	dan	de	feitelijke	maker	zou	in	strijd	zijn	met	
de	aard	van	de	Auteurswet,	omdat	de	Auteurswet	de	persoonlijke	band	tussen	het	werk	
en	 de	 feitelijke	 maker	 dient	 te	 beschermen.	 Anderzijds	 zijn	 er	 rechters	 die	 de	
persoonlijkheidsrechten	aan	de	werkgever	toekennen.	Zij	zijn	van	mening	dat	als	er	enkel	
wordt	gekeken	naar	de	wettekst,	de	werkgever	als	maker	van	het	werk	wordt	aangemerkt	
en	 de	 maker	 is	 de	 verkrijger	 van	 zowel	 de	 exploitatierechten	 als	 de	
persoonlijkheidsrechten.	
	
4.4	Werkgeversauteursrecht	naar	Europees	recht			
In	onze	wetgeving	 is	 ook	Europees	 recht	 geïmplementeerd.	Dit	 heeft	 als	 gevolg	dat	 in	
grote	 lijnen	 een	 bepaalde	 gelijkheid	 aan	 bescherming	 van	 de	 auteursrechten	 is	 in	 de	
verschillende	 lidstaten.	 In	 het	 geval	 van	 het	 Auteursrecht	 is	 Auteursrechtrichtlijn	
2001/29/EG	van	belang.	 In	deze	richtlijn	zijn	bepalingen	opgenomen	die	elke	Lidstaat	

 
110	Rb.	Utrecht	24	december	2008,	ECLI:NL:RBUTR:2008:BG9124,	r.o.	4.10-4.13.		
111	Rb.	Overijssel	12	juni	2018,	ELCI:NL:RBOVE:2018:3065,	r.o.	4.8.	
112	Rb.		Overijssel	12	juni	2018,	ELCI:NL:RBOVE:2018:3065,	r.o.	4.9.	
113	Rb.	Amsterdam	04	december	1986,	ECLI:NL:RBAMS:1986:AK1779.	
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dient	 te	 implementeren	 in	 haar	 nationale	 wetgeving.	 De	 Auteursrechtrichtlijn	
2001/29/EG	 heeft	 in	 artikel	 5	 lid	 5	 een	 driestappentoets	 opgenomen,	 aan	 de	 hand	
waarvan	kan	worden	bepaald	of	het	auteursrecht	mag	worden	beperkt.	Een	beperking	
van	het	auteursrecht	zoals	in	artikel	5	wordt	genoemd,	is	alleen	toegestaan	als	voldaan	is	
aan	de	volgende	voorwaarden:	

1. Er	is	sprake	van	een	bijzondere	bepaling	zoals	genoemd	in	artikel	5	lid	1,	2,	3	of	4;	
2. Er	wordt	met	deze	bepaling	geen	afbreuk	gedaan	aan	de	normale	exploitatie	van	

het	werk;	
3. De	 wettige	 belangen	 van	 de	 auteursrechthebbende	 worden	 niet	 op	

ongerechtvaardigde	wijze	geschaad.114		
	
Deze	 beperkingen	 zien	 voornamelijk	 toe	 op	 de	 reproductiehandelingen,	 dus	 de	
exploitatierechten	 en	 niet	 op	 de	 persoonlijkheidsrechten.	 Er	wordt	 in	 de	 richtlijn	 niet	
expliciet	aangegeven	of	het	beperken	van	de	auteursrechten	van	de	feitelijke	maker	wel	
of	niet	is	toegestaan	en	of	de	hierboven	genoemde	3	stappentoets	moet	worden	toegepast	
op	artikel	7	Aw.	115	In	de	literatuur	wordt	ervan	uitgegaan	dat	artikel	7	Aw	niet	hoeft	te	
worden	 getoetst	 aan	 artikel	 5	 lid	 5	 van	 de	 Auteursrechtrichtlijn	 2001/29/EG.	 116	 Het	
stelsel	van	artikel	7	Aw	waarbij	de	werkgever	wordt	aangemerkt	als	fictieve	maker	van	
het	werk	en	daarmee	verkrijger	van	de	auteursrechten,	is	regelend	recht.	Dit	betekent	dat	
in	de	arbeidsovereenkomst	kan	worden	afgeweken	de	bepaling.	Hierdoor	lijkt	artikel	7	
Aw	verenigbaar	met	Unierecht.117	De	vraag	of	het	beperken	van	het	toekennen	van	het	
auteursrecht	aan	 iemand	anders	dan	de	 feitelijke	maker	volgens	Europese	regelgeving	
mag,	wordt	simpelweg	niet	besproken	in	de	richtlijn	en	er	is	nooit	bij	het	Hof	van	Justitie	
EU	aan	de	orde	geweest.118		
	
Ondanks	 dat	 de	 expliciete	 rechtsvraag	 of	 bij	 werkgeversauteursrecht	 ook	 de	
persoonlijkheidsrechten	aan	de	fictieve	maker	toekomen,	nooit	is	voorgelegd	aan	het	Hof	
van	Justitie,	is	er	wel	een	belangrijke	uitspraak	geweest	over	de	auteursrechten	van	een	
filmregisseur	 op	 een	 film.	 Dat	 is	 het	 Luksan-arrest.119	 In	 deze	 zaak	 stelde	 een	
hoofdregisseur	 dat	 hij	 recht	 had	 op	 een	 verdeling	 van	 de	 opbrengsten	 van	 een	
cinematografisch	 werk.	 In	 beginsel	 komen,	 op	 grond	 van	 de	 Europese	 Richtlijnen,	 de	
auteursrechten	toe	aan	de	auteur,	in	dit	geval	was	dit	de	filmregisseur.	De	filmregisseur	
had	 door	 middel	 van	 een	 regie-	 en	 auteursovereenkomst	 de	 exploitatierechten	
overgedragen.	 Omdat	 het	 begrip	 auteur	 niet	 wordt	 gedefinieerd	 in	 de	 Europese	
wetgeving,	is	er	een	mogelijkheid	voor	de	Lidstaten	om	in	nationale	wetgeving	iemand	
anders	 dan	 de	 feitelijke	 maker	 aan	 te	 merken	 als	 ‘maker’	 en	 daarmee	
auteursrechthebbende.	In	deze	kwestie	komt	naar	Oostenrijks	recht	het	auteursrecht	toe	
aan	de	filmproducent,	maar	zowel	de	filmproducent	als	de	auteur	hebben	recht	op	de	helft	
van	 de	 opbrengsten	 van	 het	 werk.	 Hier	 kunnen	 afwijkende	 afspraken	 over	 worden	

 
114 P.G.F.A.	Geerts	&	A.M.E.	Verschuur	(red.),	Kort	begrip	van	het	intellectuele	eigendomsrecht,	Deventer:	
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gemaakt	 in	 een	 overeenkomst.120	 Deze	 regeling	 in	 de	 Oostenrijkse	 wetgeving	 is	
vergelijkbaar	met	artikel	7	Aw,	omdat	in	dit	geval	ook	een	ander	dan	de	feitelijke	maker	
als	auteursrechthebbende	wordt	aangemerkt.	Aan	het	Hof	van	 Justitie	zijn	prejudiciële	
vragen	gesteld	over	het	auteursrecht	en	wie	rechthebbende	is	van	het	auteursrecht.	Het	
Luksan-arrest	werpt	de	vraag	op	of	het	toekennen	van	de	auteursrechten	aan	een	ander	
dan	de	feitelijke	maker	te	verenigen	is	met	het	Unierecht.	Auteursrecht	is	volgens	Hof	van	
Justitie	primair	een	recht	van	auteurs	en	niet	van	exploitanten	of	werkgevers	en	dient	het	
belang	van	de	auteurs	te	beschermen.121	Echter	is	het	toekennen	van	het	auteursrecht	aan	
een	 ander	 dan	 de	 feitelijke	 maker	 niet	 in	 strijd	 met	 het	 Unierecht,	 omdat	 de	
Auteursrechtrichtlijn	 2001/29/EG	 het	mogelijk	maakt	 om	 een	 ander	 dan	 de	 feitelijke	
maker	als	maker	aan	te	merken.122	
Hieruit	 kan	worden	 opgemaakt	 dat	 in	 beginsel	 de	 auteursrechten	 de	 feitelijke	maker	
toekomen.	Afwijkingen	zoals	in	de	artikelen	7	en	8	Aw	zijn	dus	toegestaan	volgens	het	Hof	
van	Justitie,	omdat	het	regelend	recht	betreft	en	er	daarom	afwijkende	afspraken	kunnen	
worden	gemaakt	over	wie	de	verkrijger	is	van	het	auteursrecht.	In	dit	arrest	wordt	wel	
een	belangrijk	signaal	afgegeven	aan	de	lidstaten	door	het	Hof	van	Justitie.	Er	dient	door	
de	 Lidstaten	 volgens	 het	Hof	 van	 Justitie	 terughoudend	 te	worden	 omgegaan	met	 het	
ontnemen	en/of	beperken	van	de	rechten	en	zekerheden	van	de	 feitelijke	maker	 in	de	
nationale	wetgeving.123		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
120	HvJ	EU	9	februari	2012,	ECLI:EU:C:2012:65	(Luksan/Van	der	Let).	
121	Zie	HvJ	EU	9	februari	2012,	ECLI:EU:C:2012:65	(Luksan/Van	der	Let)	en	J.J.C.	Kabel,	‘De	betekening	van	
het	arrest	Luksan/Van	der	Let	voor	het	Nederlandse	Auteursrecht:	Commentaar	bij	Hof	van	Justitie	EU	9	
februari	2012,	C-277/10,	AMI	2012/5,	p.	199-200.	
122	J.J.C.	Kabel,	‘De	betekening	van	het	arrest	Luksan/Van	der	Let	voor	het	Nederlandse	Auteursrecht:	
Commentaar	bij	Hof	van	Justitie	EU	9	februari	2012,	C-277/10,	AMI	2012/5,	p.	199-200. 
123	HvJ	EU	9	februari	2012,	ECLI:EU:C:2012:65	(Luksan/Van	der	Let). 
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Conclusie	en	aanbevelingen	
	
Het	auteursrecht	op	een	werk	ontstaat	door	de	enkele	schepping	van	een	werk.	De	maker	
van	het	werk	verkrijgt	deze	auteursrechten	en	kan	het	werk	daarmee	openbaar	maken	
en/of	verveelvoudigen.	Het	auteursrecht	kan	ook	worden	overgedragen	aan	een	ander.	In	
dat	geval	worden	de	exploitatierechten	van	het	auteursrecht	overgedragen	aan	een	derde,	
maar	blijven	de	persoonlijkheidsrechten	de	auteur	toekomen.	De	exploitatierechten	zijn	
de	 rechten	 om	 het	 werk	 openbaar	 te	 maken	 en	 te	 verveelvoudigen.	 De	
persoonlijkheidsrechten	 zijn	 de	 rechten	 die	 de	 auteur	 bescherming	 bieden	 tegen	 de	
aantasting	van	het	werk	en	zijn	goede	naam,	omdat	hij	een	nauwe	band	met	het	werk	
heeft.	
In	 de	 Auteurswet	 zijn	 enkele	 bepalingen	 opgenomen,	 waarin	 iemand	 anders	 dan	 de	
feitelijke	maker	als	maker,	 en	dus	auteursrechthebbende,	wordt	aangemerkt.	Dit	 is	de	
fictieve	maker.	Een	voorbeeld	van	zo’n	bepaling	is	artikel	7	Aw.	In	dit	artikel	wordt	het	
werkgeversauteursrecht	 geregeld.	Als	 een	werk	 in	dienst	 van	een	werkgever	ontstaat,	
verkrijgt	de	werkgever	de	auteursrechten	op	dit	werk.	 In	de	wet	wordt	geen	duidelijk	
onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	 exploitatierechten	 en	 de	 persoonlijkheidsrechten	 ten	
aanzien	van	het	werkgeversauteursrecht.	Ook	bij	de	totstandkoming	van	de	Auteurswet	
in	1912	is	er	geen	duidelijkheid	gegeven	over	de	persoonlijkheidsrechten	in	het	geval	van	
werkgeversauteursrecht.	 Er	 zijn	 in	 de	 literatuur	 en	 de	 rechtspraak	 verschillende	
meningen	te	vinden	van	juristen	en	rechters.	De	persoonlijkheidsrechten	uit	artikel	25	
Aw	hebben	als	doel	de	nauwe	band	tussen	de	feitelijke	maker	en	het	werk	te	beschermen.	
Enerzijds	 wordt	 daardoor	 aangenomen	 dat	 de	 wetgever	 bedoeld	 heeft	 om	 de	
persoonlijkheidsrechten	altijd	aan	de	feitelijke	maker	te	doen	toekomen.	Het	werk	en	de	
feitelijke	maker	zijn	namelijk	nauw	aan	elkaar	verbonden.	Anderzijds	wordt	betoogd	dat	
de	werkgever	de	verkrijger	is	van	de	persoonlijkheidsrechten,	omdat	dit	de	grammaticale	
interpretatie	 van	 de	wettekst	 is.	 De	werkgever	wordt	 in	 artikel	 7	 Aw	 aangemerkt	 als	
maker	 en	 is	 daarmee	 de	 verkrijger	 van	 de	 auteursrechten,	 zonder	 dat	 er	 onderscheid	
wordt	gemaakt	in	de	exploitatierechten	en	de	persoonlijkheidsrechten.	Daarnaast	wordt	
ook	 gesteld	 dat	 de	werkgever	 ook	 een	belang	 kan	hebben	bij	 het	 verkrijgen	 van	deze	
persoonlijkheidsrechten.	Zo	kan	de	werkgever	bijvoorbeeld	schade	lijden	op	het	moment	
dat	een	werk	op	een	verkeerde	wijze	openbaar	wordt	gemaakt.	Er	zijn	in	de	literatuur	
voor-	en	tegenstanders	van	het	huidige	artikel	7	Aw	en	ook	in	de	rechtspraak	is	de	mening	
van	 de	 rechters	 over	 artikel	 7	 Aw	 verdeeld.	 Deze	 tweedeling	 is	 ook	 te	 zien	 in	 de	
rechtspraak.	Enerzijds	zijn	in	lagere	rechtspraak	een	aantal	uitspraken	te	vinden	waarin	
de	rechter	van	mening	is	dat	de	persoonlijkheidsrechten	de	werkgever	toekomen.	Deze	
rechters	 kijken	 puur	 naar	 de	 wettekst	 en	 of	 de	 wet	 een	 onderscheid	 maakt	 in	 de	
exploitatierechten	en	de	persoonlijkheidsrechten	bij	werkgeversauteursrecht.	Aangezien	
deze	expliciete	uitleg	ontbreekt,	oordelen	zij	dat	de	werkgever	de	verkrijger	 is	van	de	
persoonlijkheidsrechten	van	het	werk	dat	is	ontstaan	in	dienst	van	een	ander.	Anderzijds	
is	er	door	hogere	rechters	bij	het	Gerechtshof	in	een	aantal	uitspraken	aangenomen	dat	
de	persoonlijkheidsrechten	de	werknemer	toekomen.	Zij	overwegen	 in	hun	uitspraken	
dat	 het	 toekennen	 van	 de	 persoonlijkheidsrechten	 door	 de	wetgever	 aan	 de	 feitelijke	
maker	is	bedoeld	door	de	nauwe	band	tussen	de	maker	en	het	werk.		
Tot	slot	is	in	de	Europese	Unie	het	beperken	van	de	auteursrechten	van	de	feitelijke	maker	
niet	onmogelijk,	waardoor	artikel	7	Aw	volgens	Europees	recht	is	toegestaan.	Het	Hof	van	



 28 

Justitie	heeft	in	een	uitspraak124	de	lidstaten	opgeroepen	om	terughoudend	om	te	gaan	
met	het	beperken	van	de	auteursrechten	van	de	feitelijke	maker	in	hun	wetgeving.	
	
Door	de	tweedeling	in	zowel	de	rechtspraak	als	in	de	literatuur	is	nog	steeds	niet	duidelijk	
aan	wie	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht,	op	een	werk	dat	gemaakt	is	in	
dienst	 van	 een	 ander,	 toekomen.	 Dit	 heeft	 als	 gevolg	 dat	 zowel	 de	 werkgever	 als	 de	
werknemer	 niet	 met	 zekerheid	 kan	 stellen	 dat	 aan	 een	 van	 hen	 de	
persoonlijkheidsrechten	 toekomen.	 Dit	 resulteert	 erin	 dat	 het	 antwoord	 op	 de	
onderzoeksvraag:	“Aan	wie	komen	de	persoonlijkheidsrechten	van	het	auteursrecht	toe	als	
een	werk	wordt	gemaakt	 in	dienst	van	een	ander?”	onduidelijk	blijft	en	in	het	algemeen	
onbeantwoord	blijft.		
	
Naar	 aanleiding	 van	 de	 bevindingen	 in	 mijn	 onderzoek	 ben	 ik	 van	 mening	 dat	 de	
werknemer	de	verkrijger	moet	zijn	van	de	persoonlijkheidsrechten.	De	Auteurswet	heeft	
als	doel	de	auteur	en	de	nauwe	band	met	het	werk	te	beschermen	en	de	mogelijkheid	te	
bieden	om	financieel	voordeel	te	halen	uit	dit	werk.	Als	de	persoonlijkheidsrechten	in	het	
geval	van	werkgeversauteursrecht	aan	de	werkgever	toekomen,	is	dit	mijns	inziens	niet	
in	 lijn	met	de	doelstelling	van	de	Auteurswet.	 Ik	sluit	mij	aan	bij	de	mening	van	onder	
andere	 Gerbrandy,	 Quadvlieg	 en	 het	 Hof	 Amsterdam.	 Een	 natuurlijk	 persoon	 is	 altijd	
onlosmakelijk	verbonden	met	een	werk	waar	auteursrecht	op	rust.	Op	dit	moment	zijn	er	
geen	concrete	plannen	voor	het	wijzigen	van	de	Auteurswet.	Het	wijzigen	hiervan,	zou	
wat	mij	betreft	een	uitkomst	kunnen	zijn	voor	het	beantwoorden	van	de	vraag	aan	wie	de	
persoonlijkheidsrechten	 toekomen.	 Artikel	 7	 Aw	 zal	 de	 auteursrechten	 moeten	
toekennen	aan	de	feitelijke	maker	en	dus	de	werknemer.	Daarbij	blijft	het	mogelijk	om	
andere	 afspraken	 te	 maken	 over	 de	 toekenning	 van	 de	 exploitatierechten	 in	 de	
arbeidsovereenkomst.		
	
Naast	de	aanbeveling	tot	het	wijzigen	van	de	Auteurswet,	wil	ik	nog	een	aanbeveling	doen	
naar	werknemers	en	werknemersorganisaties.	Het	is	wat	mij	betreft	belangrijk	om	betere	
afspraken	 te	 maken	 in	 de	 (collectieve)	 arbeidsovereenkomst.	 Werknemers	 en	
werknemersorganisaties	zullen	zich	meer	bewust	mogen	zijn	van	de	nadelige	gevolgen	
van	het	werkgeversauteursrecht	voor	de	werknemer	en	de	nauwe	band	van	de	feitelijke	
maker,	zodat	zijn	rechten	beter	worden	beschermd.	Mijns	inziens	kan	er	meer	gebruik	
gemaakt	worden	van	het	feit	dat	er	andere	afspraken	gemaakt	mogen	worden,	afwijkend	
aan	het	huidige	artikel	7	Aw.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
124 HvJ	EU	9	februari	2012,	ECLI:EU:C:2012:65	(Luksan/Van	der	Let). 
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