
Hoe krijg ik auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat automatisch als men iets 
maakt op het gebied van letterkunde, wetenschap 
of kunst. Zolang zo'n werk maar origineel is; het 
moet haast ondenkbaar zijn dat verschillende 
mensen onafhankelijk van elkaar (vrijwel) hetzelfde 
maken. 

Om auteursrecht te krijgen is geen enkele 
formaliteit vereist; er hoeft niets te worden 
aangevraagd, gedeponeerd of geregistreerd en het 
kost niets. 
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Hoe leg ik mijn rechten vast?

Er bestaat geen register o.i.d. voor het vastleggen 
van auteursrecht. 

Het kan zijn dat u als maker toch aan wilt kunnen 
tonen dat het uw werk is.

Om misverstanden over het eigendom van een werk 
te voorkomen is het verstandig op de ontwerpen of 
publicaties die u maakt een © (copyrightteken), uw 
naam, woon- of vestigingsplaats en het jaar waarin 
u het werk gemaakt heeft te vermelden. 

Er zijn een paar mogelijkheden die uw bewijspositie 
als maker kunnen versterken met betrekking tot het 
tijdstip waarop u het werk gemaakt heeft:
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Mogelijkheden

• U kunt een exemplaar van het werk (of bijv. 
een foto daarvan) in een dichtgeplakte envelop 
aangetekend aan uzelf versturen en deze bij 
ontvangst dicht laten. Let u erop dat de stempel 
met de datum op de sluiting van de envelop staat.

• U kunt ook een datumstempel op een exemplaar 
van uw werk laten zetten bij de lokale vestiging 
van de Belastingdienst, afdeling Registratie en 
Successie.

• Tot slot kunt u uw bewijspositie met betrekking 
tot de datum ook versterken met een depot bij 
de notaris. De notaris zal hier echter wel een 
vergoeding voor vragen.
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Bewijspositie

Met de voorgaande maatregelen bewijst u niet dat u 
de maker bent van het werk, maar u kunt zo wel uw 
bewijspositie sterker maken. 

Mocht u in een rechtszaak verwikkeld zijn waarbij 
iemand anders beweert de maker van het werk te 
zijn, kunt u bijvoorbeeld de envelop met datum- 
stempel bij een rechter of notaris laten openen. De 
andere partij zal dan aannemelijk moeten maken dat 
hij het werk heeft gemaakt op een eerdere datum 
dan die op de envelop staat.

Ook kan uit uw andere werk uw eigen stijl naar voren 
komen en kunnen getuigen verklaren dat u het werk 
heeft gemaakt (omdat zij het u hebben zien maken 
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Beheer van uw rechten

Wordt uw werk vaak gebruikt? Of verwacht u dat dit 
in de toekomst zal gaan gebeuren? Dan kan het 
verstandig zijn u bij een auteursrechtorganisatie aan 
te sluiten. 

Sommige organisaties nemen uw rechten over zodat 
ze collectief beheerd kunnen worden, andere 
organisaties kunnen u bijstaan met advies en/of 
rechtshulp. 

Op deze website kunt u in de kolom ‘Maken’ 
terugvinden bij welke organisatie u terecht kunt.
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