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VOORWOORD 

 

 

Deze scriptie is de afsluiting van mijn studie Nederlands Recht met als afstudeerrichting handel- en 

economisch recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De afstudeerscriptie heeft als 

onderwerp: ‘De auteursrechtelijke positie van universitair wetenschappelijk personeel’ en draagt als 

ondertitel ‘De auteursrechtelijke status van werken gemaakt door wetenschappelijk personeel aan 

een universiteit’. Dit werk is geschreven in het kader van het vak Auteursrecht.  

 

De vraag naar wat auteursrechtelijke gezien de positie is van universitair wetenschappelijk personeel, 

is niet nieuw. Met enige regelmaat laait de discussie weer op om vervolgens weer te gaan liggen, 

zonder een eenduidig antwoord op de vraag achter te laten. De universitaire wetenschappers 

vervaardigen veel auteursrechtelijk beschermde werken. Deze werken roepen heel wat 

auteursrechtelijke vragen op. Wie is nu bijvoorbeeld als maker van deze werken aan te merken? 

Komen de auteursrechtelijk bevoegdheden nu toe aan de werknemer, bijvoorbeeld de hoogleraar, of 

bezit de universiteit als werkgever (ook) rechten?  

 

De vraag is ook actueel. Nieuwe technologische voorzieningen als internet, maken het mogelijk om 

op eenvoudige wijze een werk te digitaliseren en openbaar te maken. Verschillende universiteiten 

hebben de wens om de publicaties van haar wetenschappelijke werknemers zelf te digitaliseren, op 

te slaan en middels een (eigen) internetsite (repositories) toegankelijk te maken. Kan de universiteit 

dit doen zonder toestemming van de feitelijke auteur? 

 

Met bovenstaande en daarmee samenhangende vragen heb ik mij de afgelopen maanden -met veel 

plezier-  beziggehouden. Veel onverwachte aspecten bleken bij het beantwoorden van de vraag een 

rol te spelen.  

 

Graag zou ik hier enkele personen willen bedanken voor de positieve bijdrage aan het tot stand 

komen van deze scriptie. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn scriptiebegeleidster 

mevrouw mr.  D. Melchers voor de goede en prettige begeleiding. Daarnaast wil ik mijn vriendin, 

mijn familie, vrienden en alle anderen die tot hulp zijn geweest, bedanken voor hun support, 

feedback en medeleven.  

 

Voor u ligt het eindresultaat. Ik wens u veel plezier met lezen. 

 

 

 

Pieter de Laat 

EINDHOVEN, NOVEMBER 2009 
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Inleiding 

 

In juni 2006 wijzigt de Hoogleraar Nieuwe Testament van de Universiteit Utrecht, Pieter van der 

Horst, zijn afscheidsrede nadat het bestuur hem dit met klem had verzocht.1 De tekst van de rede, 

die, hoogst ongebruikelijk, door de decaan en het College van Bestuur van de universiteit vooraf was 

ingezien, bevatte delen waarin de hoogleraar zich kritisch uitliet over het faculteitsbeleid van de 

laatste jaren. Ook schreef de professor in zijn rede over de oude wortels van de mythe van het 

Joodse kannibalisme. Het universiteitsbestuur is het niet eens met de inhoud en met de 

wetenschappelijke kwaliteit van de rede. 

 

Volgens het bestuur is er voldoende reden om in te grijpen omdat de gewraakte passages “geen 

onderdeel vormden van een wetenschappelijk betoog en door hun aard geen onderdeel zouden 

mogen vormen van een academische afscheidsrede”. Bovendien zou de veiligheid van bepaalde 

personen binnen de universiteit in het geding zijn, indien de rede inhoudelijk niet gewijzigd zou 

worden. De hoogleraar is het in het geheel niet eens met de "te ver doorgeschoten politieke 

correctheid" van het college van bestuur en ziet de bemoeienis van de universiteit als een aantasting 

van de academische vrijheid. Toch wijzigt Van der Horst onder druk de inhoud van zijn rede. Naast de 

voordracht, is de rede ook in boekvorm verschenen.2 Dat boek bevat wel de passages die bij de 

voordracht zijn weggelaten. De bemoeienis heeft de universiteit voornamelijk veel negatieve 

publiciteit opgeleverd.3 

 

Het voorbeeld staat niet op zichzelf. Ook het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam 

wilde de voordracht over kwakzalverij, die de hoogleraar Piet Borst zou houden tijdens de 

Universiteitsdag, censureren.4 Borst ging met de wijzigingen niet akkoord en heeft alsnog zijn 

voordracht kunnen houden, ondanks de  dreigementen van het College van Bestuur.  

 

Ook de Erasmus Universiteit zou de academische vrijheid niet in acht genomen hebben. Op 18 

augustus 2009 verbrak de universiteit -samen met de gemeente  Rotterdam- de banden met de 

Egyptisch-Zwitserse moslimfilosoof Tariq Ramadan. Volgens het College van Bestuur was de functie 

van Ramadan bij de universiteit, niet te combineren met zijn werk voor de door het Iranese regime 

gefinancierde zender Press TV. Met name omdat Ramadan zich niet had uitgesproken over het 

Iraanse bewind tijdens de rellen rond de Iraanse verkiezingen in 2009. 5 

                                                           
1 Zie: Trouw, 22 juni 2006,  <www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article1306801.ece>. 
2 P.W. Van der Horst, De mythe van het joodse kannibalisme, Soesterberg: Uitgeverij Aspekt 2006. 

3Zie:<www.trouw.nl/opinie/podium/article1306790.ece/Kwestie_van_der_Horst___Onhandig__onfatsoenlijk_

en_dom_.html>. 
4 NRC Handelsblad, 31 augustus 2009, <www.nrc.nl/wetenschap/article2343178.ece/Irrationaliteit?>. 
5 Het ontslag riep veel weerstand op bij medewerkers van de universiteit: 

<www.nrc.nl/binnenland/article2336167.ece/Medewerkers_universiteit_tegen_ontslag_Ramadan> . 
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Het is duidelijk dat niet alle uitlatingen van medewerkers door de universiteiten worden toegejuicht. 

In een aantal gevallen zal het College van Bestuur maar wat graag voorkomen dat een bepaalde 

publicatie openbaar gemaakt wordt. Zeker wanneer een stuk negatieve publiciteit oplevert voor de 

instelling, zal het bestuur graag zeggenschap uitoefenen over de inhoud van het werk en over de 

beslissing het werk wel of niet openbaar te maken. De vraag is natuurlijk welke zeggenschap de 

universiteit over deze werken heeft en welke bevoegdheid de betreffende werknemer zelf heeft. De 

Auteurswet zal bij deze vraag een grote rol spelen.  

 

De bevoegdheid van de universiteit, om zich inhoudelijk met een werk te kunnen bemoeien, is niet 

de enige reden voor de instelling om zeggenschap te willen hebben over het werk. De universiteit 

heeft ook  andere motieven, voornamelijk van financiële aard. Zeker nu steeds meer universiteiten 

de publicaties van haar personeel (zelf) willen digitaliseren en openbaar willen maken.  

 

Inmiddels zijn alle Nederlandse universiteiten bezig met het opbouwen van eigen repositories6. 

Bovendien is er een gezamenlijke respository (www.narcis.nl) welke toegang geeft tot meer dan 

250.000 publicaties. In deze databases worden zoveel mogelijk publicaties van (wetenschappelijke) 

werknemers opgeslagen. Om deze auteursrechtelijk beschermde werken op te slaan en openbaar te 

maken, is er toestemming nodig van de auteursrechthebbenden. Is nu de wetenschapper zelf 

auteursrechthebbende van het werk dat hij in dienst van de universiteit maakt, dan kan de instelling 

zijn werken dus niet zonder toestemming opnemen in deze database. De vraag is dan wat de 

auteursrechtelijke positie is van universitair wetenschappelijk personeel.  

 
Bovenstaande problematiek vraagt om een antwoord op de hoofdvraag van deze scriptie, zoals deze 

is geformuleerd in de ondertitel: 

 

Wat is de auteursrechtelijke status van werken, gemaakt door 

wetenschappelijk personeel aan een universiteit? 

 

* Hier moet worden opgemerkt dat de vraag naar de ‘status’ van de wetenschappelijke werken, niet ziet 

op de vraag of het door de wetenschapper gemaakte werk is aan te merken als een ‘werk’ is in de zin van 

de Auteurswet. De status van het werk ziet wel op (alle andere) auteursrechtelijk relevante aspecten van 

het door deze wetenschapper vervaardigde auteursrechtelijk beschermde werk. Hierbij zal de 

belangrijkste vraag zijn, wie als maker van het werk moet worden aangemerkt.   

                                                           
6 Een repository is een digitale database met informatie. Dankzij repositories is het mogelijk digitaal materiaal 

voor een breed publiek beschikbaar te stellen. 

http://www.narcis.nl/
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Om een duidelijk beeld te krijgen van de auteursrechtelijke status van deze werken, ga ik in 

hoofdstuk 1, eerst in op een aantal belangrijke begrippen. Ook  bespreek ik de verschillende belangen 

die een rol spelen bij het beantwoorden van de hoofdvraag. 

 

In hoofdstuk 2 bespreek ik de academische vrijheid; een begrip dat een belangrijke plaats in neemt  

bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Dit beginsel is met name van belang, omdat het de 

wetenschappelijke auteur aan een universiteit in een bijzondere positie plaats. Omdat deze 

wetenschappelijke vrijheid ook een belangrijke rol speelt bij het toekennen van auteursrechten, 

wordt er een apart hoofdstuk aan gewijd.  

 

In hoofdstuk 3 kom ik toe aan het bespreken van het werkgeversauteursrecht. Nu onder 

omstandigheden de werkgever als maker kan worden aangemerkt van een werk dat is gemaakt door 

een werknemer, is het van belang een duidelijk beeld te krijgen van deze mogelijkheid. In dit 

hoofdstuk bespreek ik het werkgeversauteursrecht in het algemeen. 

 

In hoofdstuk 4 bespreek ik de werken van de wetenschappelijke auteur. Met name komt de vraag 

aan bod of ten aanzien van deze werken, het in hoofdstuk 3 besproken werkgeversauteursrecht van 

toepassing kan zijn. Ook komen er andere belangrijke aspecten aan bod, waaronder de vraag naar de 

toepasbaarheid van de persoonlijkheidsrechten. Aan het einde van dit hoofdstuk, zal de vraag naar 

de auteursrechtelijke status van de wetenschappelijke werken al voor het grootste deel beantwoord 

zijn.  

 

In hoofdstuk 5 bespreek ik de cao voor de Nederlandse universiteiten. In de cao zijn bepalingen 

opgenomen die betrekking hebben op de intellectuele eigendomsrechten. Deze bepalingen zien ook 

op auteursrechtelijk beschermde werken, gemaakt door wetenschappelijk personeel. In dit 

hoofdstuk ga ik eerst in op de geschiedenis van de totstandkoming van de cao-bepalingen, waarna ik 

de relevante artikelen uit de cao zal analyseren.  

 

In hoofdstuk 6 kom ik tot een conclusie waaruit blijkt wat nu de auteursrechtelijke status is, van 

werken gemaakt door wetenschappelijk personeel aan een universiteit. Het hoofdstuk vormt een 

heldere samenvatting van het voorgaande en geeft daarna -in het kort- een mogelijke oplossing om 

tot een betere universitair auteursrechtbeleid te komen, dat recht doet aan zowel de wetenschapper 

als aan de universiteit.  
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1. UNIVERSITEIT, WETENSCHAPPER & AUTEURSRECHT 
 

In dit hoofdstuk ga ik in op de verschillende belangen die een rol spelen bij de vraag naar de  

auteursrechtelijke status van de werken gemaakt door het wetenschappelijk personeel. Deze 

(botsende) belangen maken dat de hoofdvraag van deze scriptie niet eenvoudig te beantwoorden is. 

Ook komen hier de belangrijkste begrippen aan bod, die bij het beantwoorden van de hoofdvraag een 

rol spelen.     

 

1.1. Inleiding 

  

Tot de belangrijkste taken van het wetenschappelijk personeel behoren in de regel het verzorgen van 

onderwijs en het doen van onderzoek in een bepaald vakgebied. Onderzoeksresultaten worden in 

artikelen gepubliceerd en veel wetenschappelijke publicaties verschijnen in boekvorm. Het 

wetenschappelijk personeel aan een universiteit zal in de regel veel auteursrechtelijk beschermde 

werken vervaardigen. Deze werken vertegenwoordigen samen niet alleen een grote 

wetenschappelijke, maar ook een grote financiële waarde. De vraag wie als rechthebbende(n) van 

deze waardevolle werken moet worden aangemerkt, is dan ook een zeer belangrijke vraag.   

 

De Auteurswet bevat een artikel (artikel 7 Auteurswet7) dat de werkgever onder omstandigheden als 

maker aanmerkt van een werk dat is gemaakt door een werknemer. Dat artikel zou voor de werken 

van universitaire wetenschappers van toepassing kunnen zijn. In dat geval zou het College van 

Bestuur in het in de inleiding genoemde voorbeeld, kunnen stellen dat de universiteit als maker van 

de afscheidsrede moet worden aangemerkt. Als maker beslist dan dus de werkgever óf -en zo ja in 

welke vorm- het werk wordt openbaar gemaakt. In dat geval hoeft de universiteit -zoals in het 

genoemde voorbeeld-  niet te vrezen voor een werknemer die niet ingaat op het verzoek, zijn werk 

aan te passen. Het College van Bestuur schrapt zelf de onwelgevallige passages van de uit te spreken 

rede. Bovendien verschijnt de rede dan alléén in boekvorm, indien de universiteit dat wenst. In het 

genoemde voorbeeld was dat anders. Daar paste de hoogleraar zijn mondelinge rede wel aan, maar 

het boek dat later verscheen was niet aangepast en bevatte dus wel de passages waar de universiteit 

niet blij mee was. 

 

Ook buiten het genoemde artikel van de Auteurswet om, zijn er voor de universiteit mogelijkheden 

om auteursrechthebbende te zijn van de werken van haar personeel. Zou nu, om wat voor reden dan 

ook, artikel 7 Aw hier geen werking hebben, dan kan de universiteit met de werknemers wellicht 

overeenkomen dat de auteursrechten worden overgedragen. Zo kan een collectieve 

arbeidsovereenkomst (cao) of een individuele arbeidsovereenkomst, auteursrechtelijke bepalingen 

bevatten.  

                                                           
7 Verder afgekort als: Aw. 
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1.2. Belangen van de universiteit 

 

Verschillende veranderingen in de maatschappij maken dat de universiteit ook moet veranderen in 

haar beleid. Zo voeren de Nederlandse universiteiten steeds meer een bedrijfsmatige beleid. Zo staat 

in de preambule van de CAO Nederlandse universiteiten 1997-1999:  

 

“De omgeving waarin de universiteit functioneert, is aan vele en snelle veranderingen onderhevig. Er is 

bovendien sprake van competitie met andere instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, 

zowel nationaal als internationaal. Het is hierdoor noodzakelijk te komen tot een in toenemende mate 

bedrijfsmatig functioneren met aandacht voor prestaties van werknemers.”.  

 

Dit bedrijfsmatige beleid zou ook kunnen leiden tot een meer bedrijfsmatige vorm van het 

auteursrechtbeleid.  

 

Het in de inleiding genoemde voorbeeld van de hoogleraar die zijn afscheidsrede op verzoek van het 

College van Bestuur heeft aangepast, is wellicht een exces. Vaak zal de universiteit het niet nodig 

vinden om zich (inhoudelijk) te bemoeien met werken van haar wetenschappelijk personeel. Toch 

geeft het voorbeeld aan, dat wanneer de instellingen inderdaad steeds meer bedrijfsmatig te werk 

willen gaan, er manieren gezocht kunnen (en zullen) worden om dat beleid ook uit te voeren. Het 

uitspreken van een afscheidsrede waarvan de inhoud wel eens een negatieve invloed zou kunnen 

hebben op de nieuwe imamopleiding, zoals in het in de inleiding besproken geval, zal voor de 

universiteit (negatieve) financiële consequenties hebben. Bij het volgen van een meer bedrijfsmatige 

strategie, zullen de inkomsten (en ook de uitgaven) een belangrijke plaats innemen. Het 

auteursrechtbeleid van een universiteit zal bij deze bedrijfsmatige strategie ook een rol kunnen 

spelen.  

 

Stel nu dat een hoogleraar bij een universiteit in Nederland een boek schrijft naar aanleiding van een 

onderzoek dat hij heeft verricht, dan is het niet ongebruikelijk dat hij8 dat boek zal willen uitgeven. Hij 

zal daar afspraken voor maken met de uitgever. Stel dat deze hoogleraar ook veel publiceert in 

vakbladen. Ook in dat geval beslist hij graag zelf wanneer en waar hij zijn werken publiceert. Hij kan 

er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat al zijn vakgenoten kennisnemen van zijn publicatie. Ook dan zal 

de auteur afspraken maken met de vakbladen waar zijn artikel in zal verschijnen. De auteur zal dus 

gebruik maken van zijn auteursrechten.   

 

In de bovenstaande situatie lijkt de universiteit geen zeggenschap uit te oefenen over de beslissingen 

van de auteur. De universiteit bepaalt immers niet of het werk van de hoogleraar mag worden 

uitgegeven en ook niet in welke vorm dat gebeurt.  

                                                           
8 Daar waar hij staat, moet uiteraard ook zij worden gelezen. 
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Ook bepaalt de werkgever hier niet wat de werknemer publiceert. Deze praktijk heeft ook financiële 

consequenties. Nu immers de hoogleraar en niet de universiteit afspraken maakt met een uitgever, 

zal ook alleen de eerstgenoemde eventuele vergoedingen ontvangen. De universiteit ontvangt in dat 

geval dus geen inkomsten uit de exploitatie van auteursrechten van haar werknemer. Sterker nog; de 

instelling zal de uitgever moeten betalen indien zij het werk wil aanschaffen.  

 

In financieel opzicht is dit laatste voor de universiteit op zijn zachtst gezegd ongunstig. De universiteit 

zal het boek van de hoogleraar immers wel graag willen aanschaffen. Universiteiten zijn nu eenmaal 

grote inkopers van (wetenschappelijke) informatie. Óók van informatie die afkomstig is van eigen 

personeel. Voor de werknemers en studenten (de bibliotheek), zullen boeken en tijdschriften 

aangeschaft moeten worden. Ook worden er digitale abonnementen afgesloten (met uitgeverijen), 

om informatie digitaal te kunnen aanbieden.  

 

Indien een werk wordt vervaardigd door een wetenschappelijke werknemer van de universiteit, dan 

zal bij het vervaardigen daarvan onder meer van de universitaire infrastructuur gebruik gemaakt zijn. 

Bovendien zal het werk vaak (mede) vervaardigd worden tijdens uren dat de werknemer salaris van 

de universiteit ontvangt. Bij het aanschaffen van een werk dat is gemaakt door een werknemer, 

betalen de instellingen niet alleen de uitgevers maar óók de eigen werknemer die de aangeschafte 

werken heeft vervaardigd.  

 

De universiteit betaalt dus dubbel! Visser geeft aan dat de universiteit (in bepaalde gevallen) zelf zes 

keer betaalt voor dezelfde informatie.9 Hij onderscheidt bij het aanschaffen van een werk van een 

werknemer:  Het salaris van de werknemer, de aanschafkosten van het werk (de uitgever), het te 

betalen reprorecht, de readervergoeding, het cd-rom-abonnement, en het on-line-abonnement. 

Overigens is niet iedereen het eens met de genoemde redeneringen om aan te geven dat 

universiteiten (meer dan) dubbel betalen .10  

 

Duidelijk is wel dat de universiteit in ieder geval méér betaalt in het geval niet zij maar de feitelijke 

auteur de auteursrechtelijke bevoegdheden uitoefent. Zou de universiteit deze bevoegdheden 

uitoefenen (waarbij het de vraag is of dat überhaupt mogelijk is), dan zou het de universiteit zelfs 

geld kunnen opleveren, indien zij de auteursrechten van haar personeel  zou kunnen exploiteren. 

 

 

                                                           
9 D.J.G. Visser, ‘De universiteit als producent, gebruiker én rechthebbende’, in P.B. Hugenholtz, J.J.C. Kabel & 

G.A.I. Schuijt (red.), ‘Universiteit en auteursrecht. Wetenschappelijke informatievoorziening in een digitale 

omgeving’, Amsterdam: Cramwinckel 1998, p. 21-25. 
10 Zo betoogt Michel Frequin dat de auteurs meestal op eigen initiatief en met opoffering van veel vrije tijd een 

boek of wetenschappelijk artikel schrijven: M. Frequin, ‘Auteursrecht van wetenschappelijke auteurs vraagt om 

genuanceerde benadering’, NJB 1999, p. 1320-1321. 
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Hierbij moet ook nog opgemerkt worden dat technologische veranderingen, met name de 

digitalisering van de wetenschappelijke informatievoorziening, ook invloed hebben op het 

auteursrechtbeleid van de instellingen. Deze verandering is met name van belang omdat de 

universiteiten nu makkelijker dan ooit zelf auteursrechtelijk beschermde werken openbaar kunnen 

maken (denk aan de universitaire repositories).  

 

1.3. De vrijheid van wetenschappelijke auteurs 

 

De universitaire wetenschappelijke werknemer hoort de grootste vrijheid te hebben in zijn 

onderzoek. Dat neemt niet weg dat er beperkingen zijn. De universiteit, de faculteit, de vakgroepen 

e.d. zullen invloed hebben op de werken van het wetenschappelijk personeel. Vaak zal er een -al dan 

niet ruim omschreven- onderzoeksopdracht zijn. Daarmee is er een gegeven kader waarbinnen de 

auteur zijn werk zal doen. Toch zijn er ook grenzen aan de beperkingen die vanuit de instelling 

kunnen worden opgelegd. De universiteiten zullen in ieder geval de academische vrijheid in acht 

moeten nemen.  

 

De wetenschappelijke auteur heeft dus een zekere mate van vrijheid in zijn onderzoek. De vraag is 

hoe ver die vrijheid gaat. De auteursrechtelijke status van de werken die door deze auteurs worden 

gemaakt, kan van invloed zijn op die vrijheid. Indien de wetenschappelijk auteur bijvoorbeeld niet 

meer zelf kan bepalen óf, wanneer en in welke vorm zijn werk gepubliceerd wordt, kan dat grote 

invloed hebben op zijn vrijheid. Bij de vraag wie de auteursrechten op deze werken zouden moeten 

kunnen uitoefenen, botsen de (financiële) belangen van de universiteit al snel met de belangen van 

de feitelijke auteur, de wetenschappelijke werknemer. 

 

1.4. Actueel 

 

De vraag naar de auteursrechten van universitaire wetenschappers is niet nieuw. Al in 1950 werd in 

de literatuur de discussie gevoerd, die zich toespitste op de toepasbaarheid van artikel 7 Aw. Daarna, 

in de jaren tachtig van de vorige eeuw, werd er wederom veel gediscussieerd over het onderwerp.11 

De toepasbaarheid van het werkgeversauteursrecht (art. 7 Aw) en de academische vrijheid, hebben 

een centrale plaats in de discussie.  

 

Het onderwerp is thans vooral actueel omdat de Nederlandse universiteiten steeds meer zelf willen 

publiceren. Het gaat dan met name om het toegankelijk maken van werken van wetenschappelijk 

personeel, via de eerder genoemde repositories. De instellingen maken gebruik van digitale 

databanken om publicaties in op te slaan en via internet  toegankelijk te maken. Eén van de ideeën 

achter deze repositories, is de open acces-gedachte.  

                                                           
11 Zie vooral de nog nader te bespreken artikelen uit het NJB. 
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De publicaties moeten voor een ieder makkelijk en gratis toegankelijk zijn. De universiteiten worden 

(voor het grootste deel) met publiek geld bekostigd en daarom zouden de daar vervaardigde werken 

ook publiekelijk toegankelijk moeten zijn.   

 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de vraag naar de auteursrechtelijke status van de 

genoemde werken niet nieuw, maar wel actueel is. In deze scriptie ga ik verder in op de vraag en 

bespreek ik de verschillende complicaties die met de vraag samenhangen. Verschillende algemene 

auteursrechtelijke en niet-auteursrechtelijke begrippen zijn van belang bij het bepalen van de 

auteursrechtelijke status. De belangrijkste begrippen bespreek ik hieronder. Deze zullen ook later 

nog aan bod komen, maar dan specifiek toegepast op de hoofdvraag van deze scriptie. 

 
1.5. De maker van een werk 

 

Art. 1 Aw geeft de maker (of diens rechtverkrijgende) van een werk het uitsluitend recht om het werk 

openbaar te maken en te verveelvoudigen.  Het recht ontstaat van rechtswege op het moment dat 

een maker een werk maakt. De vraag wie de maker is, is dan meestal ook niet moeilijk te 

beantwoorden. Zo zal in het meest voorkomende geval de maker (makers12) van een werk degene 

zijn die het werk zelf gemaakt heeft (hebben). Hiermee bedoel ik de natuurlijke maker ofwel de 

natuurlijke persoon die zelf de scheppingsdaad heeft verricht, waardoor er een werk tot stand is 

gekomen.  

 

Dit werk dient dan uiteraard wel te voldoen aan de criteria om van een auteursrechtelijk beschermd 

werk en om van een maker, te kunnen spreken. Vereist is in ieder geval dat het werk een eigen, 

oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.13 Niet altijd even 

duidelijk is wat er met een eigen, oorspronkelijk karakter en met een persoonlijke stempel wordt 

bedoeld. Wel is duidelijk dat het moet gaan om een schepping van de geest.14  Het werk en de maker 

zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

Het begrip maker moet hier worden onderscheiden van het begrip (auteurs)rechthebbende. Het kan zijn 

dat niet de maker, maar een ander auteursrechthebbende is. Zo worden bijvoorbeeld na het overlijden 

van de maker, de erfgenamen rechthebbende. Ook is het auteursrecht volgens art. 2 Aw vatbaar voor 

overdracht. Ook na een overdracht wordt een ander dan de maker rechthebbende. 

                                                           
12 Zie art. 26 AW; mede-auteurschap. 
13 Zie onder meer: HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme) en HR 30 mei 2008, C07/131 (Endstra-

tapes). 

14 Zie ook: HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 (Infopaq). 
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De auteurswet kent twee bepalingen waarin een ander dan de natuurlijke maker15,  tot wettelijke 

maker gemaakt wordt.  In het ene geval gaat het dan om werken die worden gemaakt in dienst van 

een werkgever. Art. 7 Aw merkt dan onder omstandigheden degene in wiens dienst de werken zijn 

vervaardigd, aan als maker. In het andere geval gaat het om werken die door een openbare 

instelling, vereniging, stichting of vennootschap zijn openbaar gemaakt, zonder vermelding van de 

naam van de auteur. In dat geval wordt dan op grond van art. 8 Aw, niet de fysieke/natuurlijke 

maker, maar die rechtspersoon als maker aangemerkt.  

 

Naast de twee hierboven genoemde artikelen, moet in verband met vragen omtrent het makerschap, 

ook artikel 6 Aw worden genoemd. Het artikel bepaalt dat indien een werk tot stand is gebracht naar 

het ontwerp van een ander, en onder diens leiding en toezicht, die ander als maker wordt 

aangemerkt. De Auteurswet beschermt de ‘geestelijke schepping’. Van belang is niet enkel wie het 

stoffelijk voorwerp waarin de schepping tot uitdrukking komt, heeft vervaardigd16. Indien dus de 

fysieke arbeid door iemand wordt verricht, die niet gezien kan worden als het ‘brein’ achter de 

creatie en het creatieve werk dus door een ander (de ‘auctor intellectualis’ of ‘geestelijk vader’) is 

verricht, wordt deze laatste als maker aangemerkt. In de gevallen, aldus de memorie van toelichting, 

‘waar brein en hand afzonderlijk arbeid verrichten, hebbe die van het brein den voorrang’.  

 

1.6. Persoonlijkheidsrechten 

 

Onder omstandigheden kan een werkgever dus (op grond van artikel 7 Aw) als maker worden 

aangemerkt van een door een werknemer gemaakt werk. Het feit dat de werkgever niet (slechts) 

auteursrechthebbende wordt, maar zelfs als maker wordt aangemerkt, kan ook consequenties 

hebben voor de persoonlijkheidsrechten. Het auteursrecht kent namelijk de maker twee soorten 

rechten toe:  exploitatierechten (de economische rechten) en persoonlijkheidsrechten17. Artikel 25 

Aw geeft de maker deze laatst genoemde rechten, zelfs nadat de auteursrechten zijn overgedragen.  

 

De lijst van artikel 25 Aw is niet limitatief. Ook op andere plaatsen zijn in de wet persoonlijkheidsrechten 

terug te vinden. Daarnaast kende de HR ongeschreven morele rechten toe aan een auteur van een film 

ten aanzien van de aanspraak op publicatie van zijn werk. In deze casus had de zendgemachtigde bij zijn 

beslissing omtrent de uitzending “de gerechtvaardigde belangen en morele rechten” van de auteur niet 

mogen negeren.18 

 

                                                           
15 Door Spoor, Verkade en Visser ook wel de ‘werkelijke individuele maker’, ‘individuele auteur’ of ‘fysieke 

maker’ genoemd: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, resp. p. 26, 

p. 361, p. 38. 
16 HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (Lamoth/Kluwer) 
17 Ook wel morele rechten, moral rights of droit moral genoemd. Voorheen (tot 1973) in de wet ‘de zedelijke 

rechten’ genoemd. 

18 Zie: HR 1 juni 1985, NJ 1986, 692. 
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De persoonlijkheidsrechten zien op de persoonlijke band tussen de auteur en zijn werk. Het gaat 

hierbij vooral om de bescherming van de integriteit van zijn werk en van zichzelf als maker. Het veel 

gebruikte, door Desbois19 gemaakte onderscheid, deelt de rechten op in vier categorieën:  

 

1. Het recht om te beslissen een werk wel of niet openbaar te maken (Droit de publication). 

2. Het recht om onder omstandigheden een werk te wijzigen en eventueel uit de 

openbaarheid te nemen (Droit de repentir). 

3. Het recht zich te verzetten tegen wijziging of aantasting (Droit au respect). 

4. Het recht van de auteur op erkenning van het auteurschap door naamsvermelding en de 

bevoegdheid om zich als maker hiervan te openbaren (droit à la paternité). 

Het verschil tussen auteursrechthebbende en maker, komt vooral tot uitdrukking bij de toekenning 

van deze persoonlijkheidsrechten. Zoals later nog uitgebreid zal worden besproken, maakt Art. 7 Aw 

dat de werkgever als maker moet worden aangemerkt van een werk, indien de werknemer is 

aangesteld om deze werken te maken. Het rechtsgevolg van de toepasselijkheid van het artikel is dat 

de werkgever nu alle auteursrechtelijke bevoegdheden toekomt. De natuurlijke maker heeft deze 

bevoegdheden dan niet. De vraag is of aan de werkgever-maker ook de rechten toekomen die ten 

nauwste samenhangen met de persoon van de maker; ofwel de persoonlijkheidsrechten..  

 

Voor het wetenschappelijk personeel aan een universiteit spelen de persoonlijkheidsrechten vooral 

een rol indien artikel 7 Aw op de door hen gemaakte werken van toepassing zou zijn. Zou het artikel 

niet van toepassing zijn, dan wordt de universiteit immers niet als maker aangemerkt en komen de 

rechten van artikel 25 Aw ‘automatisch’ toe aan de feitelijke auteur.20 Over de verhouding tussen de 

persoonlijkheidsrechten en artikel 7 Aw, kom ik nog te spreken in par. 3.5. 

 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag van mijn scriptie is het vooral van belang om te bezien 

wie als maker van het werk kan worden aangemerkt. Ook is het van belang om na te gaan aan wie -

en in welke gevallen- , de persoonlijkheidsrechten toekomen. Voor de wetenschappelijke auteur aan 

een universiteit, speelt er echter ook nog een niet-auteursrechtelijk begrip een rol, namelijk; de 

academische vrijheid. Over dat begrip gaat het volgende hoofdstuk. Hier kan alvast vermeld worden, 

dat het begrip ook invloed heeft op de vraag of artikel 7 Aw van toepassing kan zijn op werken van 

wetenschappelijk personeel aan een universiteit.  

 

 

                                                           
19 H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Paris: Dalloz 1978. 
20 Wel kom ik nog te spreken over de vraag, tot in hoeverre de persoonlijkheidsrechten ook daadwerkelijk in te 

roepen zijn. 
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2. ACADEMISCHE VRIJHEID 
 

In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de ‘academische vrijheid’. Het beginsel is vooral van belang omdat 

het dit ‘recht’ is dat de wetenschappelijk werknemer aan een universiteit, onderscheid van een niet 

wetenschappelijk werknemer. Het begrip heeft vooral invloed op de bevoegdheid van de universiteit 

om zich (o.a. inhoudelijk) te bemoeien met het werk van een wetenschappelijk werknemer. In een later 

hoofdstuk komt het begrip nogmaals aan de orde, maar dan specifiek in relatie tot artikel 7 Aw.  

 

2.1. Inleiding 

 

Indien de universiteit als maker aangemerkt wordt, beschikt zij zoals gezegd in beginsel over alle 

auteursrechtelijke bevoegdheden. De belangrijkste zijn het recht om openbaar te maken en het recht 

om te verveelvoudigen (artikel 1 Aw). Het recht van de maker is een uitsluitend recht. De feitelijke 

maker (de auteur in dienstbetrekking) heeft die rechten dan dus niet. Dit alles uiteraard tenzij anders 

overeengekomen. Ook komen de maker van een werk in beginsel de persoonlijkheidsrechten toe van 

artikel 25 Aw. Met deze morele rechten kan de maker, zoals hiervoor al is gebleken, zich bijvoorbeeld 

verzetten tegen aantasting van zijn werk en tegen het uitgeven van het werk zonder de naam van de 

maker. Indien de genoemde  bevoegdheden zouden toekomen aan de universiteit, zou dat kunnen 

botsen met de academische vrijheid. 

 

Over de verschillende belangen die een rol spelen bij het toekennen van auteursrechten van 

wetenschappelijke werken is reeds kort gesproken. De universiteit heeft vooral een financieel  belang 

bij de rechten van deze werken. Het wetenschappelijk personeel heeft er vooral belang bij om in een 

zeker vrijheid zijn werk te verrichten. Het wetenschappelijk personeel aan een universiteit geniet een 

zekere academische vrijheid. Dit ‘recht’ van de onderzoeker/wetenschapper moet onder andere 

waarborgen dat er onafhankelijk onderzoek verricht kan worden. Het beginsel bestaat niet alleen in 

Nederland. Ook in omringende landen bestaat het beginsel expliciet of impliciet.21 Het begrip zou van 

belang kunnen zijn bij het bepalen van de auteursrechtelijke status van de werken van deze 

wetenschappers. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ondermeer in Duitsland en Frankrijk. Zie: A.C. van Wageningen, De staat van de universiteit; een 

rechtsvergelijkende studie naar de institutionalisering van de universiteit in Nederland, Frankrijk en Nordrhein-

Westfalen (diss. Enschede), Enschede: CHEPS/UT 2003, p. 232 (“In elk stelsel wordt het beginsel van 

academische vrijheid erkend. Docenten en onderzoekers zijn vrij om de inhoud van hun werk te bepalen.”). 
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De wetenschap mag niet tegengehouden worden door (bijvoorbeeld economische) belangen van de 

universiteit. De wetenschappers zijn immers (vaak juist!) in dienst van de universiteit om daar de 

wetenschap vrij te kunnen beoefenen. Vaak zal er in het bedrijfsleven waar over het algemeen 

bedrijfseconomische belangen de boventoon voeren, minder vrijheid zijn voor ‘de wetenschap’. 

Zowel de inhoud en methode van het onderzoek als het tijdstip en de wijze van publiceren daarvan, 

moet (in zekere mate) door de wetenschapper zelf bepaald kunnen worden. De vraag is natuurlijk 

hoe ver deze wetenschappelijke vrijheid gaat. Belangrijk is dat art. 7 Aw kan botsen met het beginsel 

van academische vrijheid. Indien immers de universiteit als maker van een werk wordt aangemerkt, 

staat de natuurlijke maker (de wetenschapper), auteursrechtelijk met lege handen.22  

 

2.2.  De betekenis van het begrip academische vrijheid 

 

Om een indruk te krijgen van de betekenis van het begrip academische vrijheid, worden we met de 

wet niet veel wijzer. In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) komt 

het begrip voor in titel 1 onder artikel 1.6.: “Aan de instellingen wordt de academische vrijheid in 

acht genomen.”. Een definitie wordt er echter niet gegeven. Wel is in de Memorie van Toelichting 

(MvT) bij het Voorontwerp van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1981 (WWO) aandacht 

besteed aan de term academische vrijheid (artikel 6 WWO). Overigens was in het oorspronkelijke 

wetsvoorstel voor de WHW de academische vrijheid niet opgenomen. Later is op aandringen van de 

Tweede Kamer het beginsel alsnog toegevoegd.23  Van der Ven24 noemt de belangrijkste gedachtes 

uit het ‘opstel’ over de academische vrijheid en formuleert het in de volgende punten:  

 

1. Samenhang met de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting in het algemeen;  

2. Specifieke gerichtheid op de individuele docent, onderzoeker en student;  

3. In vrijheid onderwijs geven;  

4. In vrijheid onderzoek verrichten; 

5. in vrijheid onderwijs ontvangen.  

 

Hieruit blijkt in ieder geval dat de academische vrijheid nauw samenhangt met de vrijheid van 

meningsuiting (opgenomen in de Grondwet onder art. 7), en wel gezien kan worden als een 

“natuurlijk gevolg”  en als een “uitvloeisel” van het grondrecht.25  

 

 

                                                           
22 De eventueel aan de feitelijke auteur toekomende persoonlijkheidsrechten, laat ik hier nog buiten 

beschouwing.  
23 Kamerstukken II, 1990-1991, 21073, nr. 11 (p. 10), nr. 15 (p. 4) en nr. 16 (p. 9). 
24 J.J.M. Van der Ven, De academische vrijheid: kreet of begrip?, NJB 1980, p. 630. 

25 Zie noot hierboven. 
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Ook Kwikkers26 geeft aan dat deze vrijheid “ten nauwste” samenhangt met de vrijheid van 

meningsvorming en meningsuiting en gericht is op “de onafhankelijkheid van individuele docenten, 

studenten en onderzoekers en niet op de instelling”. De vrijheid is evenwel meeromvattend dan 

enkel een vorm van vrijheid van meningsuiting. De vrijheid houdt ook in dat wetenschappelijk 

personeel (maar ook studenten) in een niet-bedreigende omgeving wetenschap kunnen beoefenen 

waarbij ze zelf kunnen besluiten waarover zij onderzoeken en publiceren en zonder dat hun 

bevindingen tot stand komen onder druk van enig regime. De vrijheid beschermt daarmee ook tegen 

inhoudelijke staatsinmenging.27  

 

In haar advies over het voorontwerp van de WWO omschrijft de commissie-Polak het begrip 

academische vrijheid als “de individuele vrijheid voor een lid van het wetenschappelijk personeel om 

de hem toebehorende onderwerpen op het gebied van het onderwijs en onderzoek te behandelen 

op een wijze, die -zowel qua inhoud als methode- zijns inziens wetenschappelijk verantwoord is, 

uiteraard voor zover de hem toegewezen middelen dit toelaten”.28  De wetenschappers zouden dus 

de maximale vrijheid moeten hebben om de wetenschap te beoefenen met zo weinig mogelijk 

beperkingen van werkgever. Zo ook Verkade, die het begrip omschrijft als “maximale uitingsvrijheid 

van de universitaire wetenschapsbeoefenaar, zonder inmenging van universitaire bestuurs- en 

beheersorganen.”.29  

 

Toch zijn er altijd wel beperkingen te noemen, waarbinnen de wetenschappers hun werk moeten 

uitvoeren.30 Kooyman geeft aan dat de academische vrijheid “niet meer is dan de vrijheid van de 

wetenschapper om binnen de gegeven taken en middelen, vakgroepindeling, onderzoek- en 

onderwijsprogramma’s etc. zelf zijn wetenschappelijke paradigma’s en methodes te bepalen en 

eventuele studiestof nader in te vullen.”.31   

                                                           
26 P.C. Kwikkers, Tekst, toelichting en index Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en 

Experimentenwet Vooropleidingseisen, selectie en Collegegeldheffing, Den Haag: SDU 2007, p. 29. 

27 Volgens Van Wageningen is het onzeker in welke mate de academische vrijheid in Nederland, ook buiten de 

instelling werkt. Zie: A.C. van Wageningen, De staat van de universiteit; een rechtsvergelijkende studie naar de 

institutionalisering van de universiteit in Nederland, Frankrijk en Nordrhein-Westfalen (diss. Enschede), 

Enschede: CHEPS/UT 2003, p. 161. Zie ook p. 208: “De academische vrijheid beschermt het inhoudelijke werk 

van de onderzoekers en docenten tegen het universitaire bestuur, maar niet tegen de staat.”. 
28 Kamerstukken II, 1978-1979, 15515, p. 166 commissie-Polak.  
29 D.W.F. Verkade, ‘Academische vrijheid bedreigd?’, in P.B. Hugenholtz, J.J.C. Kabel & G.A.I. Schuijt (red.), 

Universiteit en auteursrecht. Wetenschappelijke informatievoorziening in een digitale omgeving, Amsterdam: 

Cramwinckel 1998, p. 73. 
30 Vaak zullen (een gebrek aan) tijd en geld een rol spelen, maar ook organisatorische zaken als 

onderwijsprogramma’s en  meer praktische zaken als beperkte facilitaire middelen spelen mee.   
31 D.R. Kooyman, ‘Bezuinigingsoperaties Universiteiten’, (reactie op E.M.H.  Hirsch Ballin, NJB 1986, p. 1357-

1359), NJB 1987, p. 145.  
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Kooyman lijkt hiermee aan te geven dat er vanuit de organisatie (de universiteit, de faculteit, de 

vakgroep) behoorlijk wat beperkingen opgeworpen kunnen worden (en worden) en dat er binnen die 

beperkingen slechts een beperkte ‘vrijheid’ overblijft.  

 

Ook Kwikkers geeft aan dat er uiteraard beperkingen zijn en dat men aanspraak kan maken op “een 

redelijke ruimte voor eigen inzichten en creativiteit, opdat men naar aan de professie ontleende 

standaarden onderwijs kan geven c.q. kan ontvangen, onderzoek kan doen en geen compromissen 

behoeft te sluiten met de wetenschappelijke en morele integriteit”.32 Hirsch Ballin bestrijdt de uitleg 

van Kooyman “dat deze (vrijheid) ‘niet meer’ is dan de door hem geschetste restant-vrijheid”.33 

Volgens hem moet de academische vrijheid als grondrecht gezien worden, dat ook eisen stelt aan het 

genoemde organisatorisch kader.  

 

Ook Schuijt maakt een vergelijking met grondrechten. Hij vergelijkt de academische vrijheid met de 

vrijheid van meningsuiting voor een hoofdredacteur en met de godsdienstvrijheid voor een dominee 

of imam.34 In deze beroepen wordt arbeid verricht in het kader van een grondrecht. Volgens Schuijt 

is in al deze gevallen expliciet of impliciet bedongen dat hun werkgever geen bemoeienis heeft met 

de inhoudelijke uitoefening van de arbeid (“de inhoud van de preken en andere uitingen”. 

Procedureregels voorzien er dan in, “dat er niet rechtstreeks kan worden ingegrepen in de inhoud 

van de uitgedragen boodschappen, maar dat de desbetreffende werknemer wel ter verantwoording 

kan worden geroepen en eventueel ontslagen.”. Voor de wetenschappelijk medewerker geldt 

volgens Schuijt ook dat “de academische vrijheid -onuitgesproken- onderdeel vormde van de 

arbeidsovereenkomst of aanstelling van de hoogleraar”.  

 

2.3. De academische vrijheid; een (grond)recht? 

 

Duidelijk is nu dat de academische vrijheid onderdeel uitmaakt van de arbeidsrelatie tussen de 

universiteit en haar wetenschappelijk medewerkers. Niet alleen omdat deze zoals Schuijt aangeeft 

“impliciet bij de aanstelling, resp. het aangaan van de arbeidsovereenkomst als uitgangspunt is 

genomen”, maar ook omdat deze in de wet is opgenomen onder artikel 1.6 WHW en de instelling de 

academische vrijheid in acht moet nemen.  

 

 

 

 

                                                           
32 P.C. Kwikkers, Tekst, toelichting en index Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en 

Experimentenwet Vooropleidingseisen, selectie en Collegegeldheffing, Den Haag: SDU 2007, p. 29. 
33 E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Naschrift’, (als reactie op Kooyman, zie noot 30), NJB 1987, p. 145. 
34 G.A.I. Schuijt, ‘Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers’, Informatierecht/AMI 

1999-7, p. 106. 
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De MvT bij de WWO geeft bij de uitleg van de term academische vrijheid de samenhang aan met de 

vrijheid van meningsvorming en meningsuiting in het algemeen. Daaruit zou je kunnen concluderen 

dat de academische vrijheid voortvloeit uit de in de Grondwet opgenomen vrijheid van meningsuiting 

(art. 7 GW en art. 10 EVRM). Dat betekent natuurlijk niet, dat indien in strijd gehandeld wordt met de 

academische vrijheid, daarom een beroep op het grondrecht altijd zal slagen. Hier moet opgemerkt 

worden dat de grondrechten (ook die vervat in verdragen) in beginsel alleen gelden in de relatie 

tussen overheid en burger.35 In de verhouding tussen burgers onderling (horizontale werking) komen 

de grondrechten vaak wel aan de orde bij het ‘inkleuren’ van open juridische begrippen, waarbij de 

rechter het in de grondwetsbepaling vervatte belang kan afwegen tegen andere belangen. Voor de 

wetenschappelijk medewerker aan een universiteit kan het onderscheid tussen een bijzondere 

universiteit en een openbare universiteit hier nog van belang zijn. De werknemer bij de laatst 

genoemde instelling heeft namelijk een dienstverband door een aanstelling bij een rijksuniversiteit 

en dus bij de overheid. In beginsel zal art. 7 Gw in relatie tot die universiteit wel gelden en in relatie 

tot een bijzondere universiteit niet gelden, omdat daar geen sprake is van een ambtelijke 

aanstelling.36  

 

Toch zijn er ook voorbeelden uit de rechtspraak waarbij de genoemde rechten uit de Grondwet of uit 

het EVRM, wel worden toegepast in horizontale verhouding. Zo bepaalde de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Arnhem in een geschil tussen de Radboud Universiteit (een bijzondere universiteit) 

en een private rechtspersoon (NXP), over de publicatie van wetenschappelijke bevindingen:  

 

“De economische en sociale ontwikkeling van de democratische maatschappij wordt in belangrijke mate 

mede bepaald door wetenschappelijk onderzoek, door de daaruit verkregen inzichten en door de 

praktische toepassingen daarvan. Dat alles staat of valt met de mogelijkheid van publicatie. Daarvan 

uitgaande moet reeds in abstracto een bijzonder groot gewicht worden toegekend aan het belang om 

het artikel te kunnen publiceren.”  

 

 

Volgens de rechter was het publiceren van wetenschappelijk onderzoek een recht dat mede wordt 

omvat door artikel 10 EVRM. De rechter oordeelde in het geschil: “In het kader van dit kort geding is 

slechts aan de orde dat, het karakter van de onderhavige procedure in aanmerking genomen, niet 

overtuigend is aangetoond dat het stellen van een beperking aan zijn vrijheid het al of niet te 

publiceren in het licht van artikel 10 lid 2 EVRM is gerechtvaardigd.”. 37  

 

                                                           
35 C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 390 en 396. 
36 Zie ook: C.A.J.M. Kortmann, ‘Het einde van de wetenschappelijke vrijheid van drukpers’, NJB 1986, p. 1311. 

37 Vzr. Rb. Arnhem 18 juli 2008, LJN BD7578 (NXP/Radboud Universiteit). 
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De grondrechten kunnen dus eveneens bij een geschil tussen burgers onderling van belang zijn.  

Spoor/Verkade/Visser gaan er van uit dat de grondwets- en verdragsbepalingen horizontale werking 

hebben en daarmee in auteursrechtelijke conflicten als hogere rechtsbron dan de Auteurswet 

moeten worden erkend.38    

 

Voor wat  betreft de inroepbaarheid van de genoemde bepalingen wil ik concluderen dat het 

uiteindelijk de (nationale) rechter zal zijn die moet bezien of de bepaling horizontale werking heeft.39 

De rechter kan het grondrecht of de verdragsbepaling ook in zijn oordeel betrekken zonder het direct 

van toepassing te achten. Een nationale rechtsregel kan worden ingekleurd door te verwijzen naar 

een grondrecht, waardoor sprake is van indirecte werking van het grondrecht.40 Indien je zou 

aanvaarden dat de academische vrijheid gezien moet worden als een grondrecht, dan zou je ten 

aanzien van de toepasbaarheid van artikel 7 Aw kunnen concluderen, dat het in strijd kan zijn met 

een hogere regeling en daarom geen toepassing kan vinden.41 De rechter zal moeten beslissen of de 

academische vrijheid in die zin gezien moet worden als een hogere regeling. Spoor/Verkade/Visser 

laten in het midden of  een beroep op academische vrijheid aanleiding zou kunnen geven tot 

onverbindendheid van (een anders uitgelegd) art. 7 Aw wegens strijd met hogere regelingen.42 De 

rechter heeft hier het laatste woord.  

 

2.4. Academische vrijheid & maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Verschillende veranderingen in de maatschappij maken dat de universiteit ook moet veranderen in 

haar beleid. Die verandering kan de academische vrijheid in gevaar brengen. Het auteursrechtbeleid 

speelt daar ook een rol bij. Universiteiten zijn grootgebruikers van wetenschappelijke informatie.  

Voor de instellingen is het dan ook van groot belang om eenvoudig toegang te hebben tot die 

wetenschappelijke informatie. Verschillende (digitale) ontwikkelingen maken het mogelijk dat de 

instelling zelf wetenschappelijke informatie van eigen werknemers voor anderen toegankelijk maakt. 

Zowel de personeelsleden als de studenten van de universiteit, zouden de informatie kunnen 

raadplegen zonder dat hier een derde van buiten de universiteit voor nodig is.  

                                                           
38 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 7. 

39 Vgl. C. Asser, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht: 

Vermogensrecht algemeen: Europees recht en Nederlands vermogensrecht., bew. door: A.S. Hartkamp, 

Deventer : Kluwer 2008, p. 141. 
40 Zie voorbeelden van jurisprudentie in: Asser  (noot hierboven) p. 142. 

41In verband met het toetsingsverbod van artikel 120 Gw  dient hierbij opgemerkt te worden dat de rechter de 

(formele)wetsbepaling uit de Auteurswet niet kan toetsen aan de Grondwet maar wel aan een 

verdragsbepaling. De rechter kan de bepaling wel buiten toepassing laten. Zie verder ook: C.A.J.M. Kortmann, 

Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 374 e.v. 

42 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 46 
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Bovendien kan de universiteit afspraken maken om de informatie ook voor derden toegankelijk te 

maken. Zo zouden de universiteiten gezamenlijk kunnen komen tot een database met alle publicaties 

van alle personeelsleden. Dure (online)abonnementen bij uitgevers worden dan overbodig. Bij een in 

toenemende mate bedrijfsmatig functionerende universiteit, past het om deze digitale 

veranderingen om te zetten in een voordeel. Door het naar zich toe trekken van de auteursrechten 

van werken gemaakt door haar wetenschappelijk personeel, kan een universiteit een deel van de 

wetenschappelijke informatievoorziening zelf in de hand nemen en kunnen kosten worden bespaard.  

 

2.5. Tot slot 

 

De academische vrijheid speelt dus een rol bij het auteursrechtbeleid van een universiteit. Indien de 

instelling auteursrechtelijk méér rechten verkrijgt (of gaat uitoefenen) en de werknemer minder, dan 

kan de academische vrijheid onder druk komen te staan. Zeker indien de universiteiten het recht 

verkrijgen om te bepalen waar en wanneer publicaties verschijnen. Nog meer strijdigheid met het 

beginsel is te verwachten, indien zij het recht verkrijgen om werken inhoudelijk te wijzigen. De 

strijdigheid met de academische vrijheid doet zich dus niet alleen voor indien artikel 7 Aw de 

universiteit aanmerkt als maker. Ook indien de instelling op andere wijze auteursrechten verwerft en 

hierdoor de feitelijke auteur deze verliest, kan deze vrijheid beperkt worden. Om na te kunnen gaan 

welke invloed het besproken beginsel heeft op de toepassing van artikel 7 Aw (op de werken van de 

wetenschappers), zal ik het Auteurswetartikel in het volgende hoofdstuk eerst in zijn algemeenheid 

besperken.  
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3. HET WERKGEVERSAUTEURSRECHT 
 

Het werkgeversauteursrecht speelt een grote rol bij het bepalen van de auteursrechtelijke status van de 

wetenschappelijke werken. De universiteit kan als werkgever immers  als maker worden aangemerkt 

van de werken die zijn gemaakt door haar (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk) personeel. In 

dit hoofdstuk ga ik verder in op het werkgeversauteursrecht. Ook komen de persoonlijkheidsrechten 

aan bod,  en de toekenning daarvan indien de werkgever inderdaad als maker deze werken moet 

worden aangemerkt. In het hoofdstuk  hierna ga ik verder in op de toepasbaarheid van het artikel, 

specifiek toegespitst op de werken van de wetenschappelijk medewerker aan een universiteit.  

 

3.1. De werkgever als maker 

 

Ondanks het feit dat de werkgever zelf niet de geestelijke schepper is van een auteursrechtelijk werk, 

kan zij daar toch auteursrechthebbende van zijn. Vreemder is wellicht dat de werkgever zelfs maker 

van het werk kan zijn. Uiteraard moet er dan wel een auteursrechtelijk beschermd werk gemaakt 

worden. Voor toepassing van artikel 7 is vereist “dat de werknemer een eigen geestelijke 

scheppingsarbeid verricht, zoals de journalist en de beroepsfotograaf ”43. De werknemer in 

dienstverband die tot taak heeft auteursrechtelijke werken te maken, verkrijgt daarop in beginsel 

dan niet zelf het auteursrecht. Zo zal de grafisch ontwerper in dienst van een ontwerpbureau niet 

zelf de auteursrechten bezitten van de door hem gemaakte werken. Deze rechten komen op grond 

van art. 7 Aw toe aan de werkgever in wiens opdracht de werken gemaakt zijn. De werkgever zal in 

dat geval zelfs als maker worden aangemerkt. Dat laatste is weer niet het geval indien een 

vrachtwagenchauffeur in dienst van het transportbedrijf, zijn vrachtwagen met aquarel vastlegt op 

een canvas doek. De auteursrechten op dat werk blijven -in beginsel- bij de werknemer. Zijn arbeid 

bestaat immers niet uit het vervaardigen van werken (maar uit het besturen van een vrachtwagen).  

 

De belangrijkste argumenten die pleiten vóór het werkgeversauteursrecht hebben logischerwijs alle 

te maken met de band tussen de werkgever en de werknemer. In de eerste plaats kan het 

billijkheidsargument genoemd worden. De werknemer is in dienst van de werkgever en wordt 

betaald om bepaalde werken te maken. Het is dan ook logisch dat de werkgever de vruchten plukt 

van de gemaakte werken. In de tweede plaats is het gezien het dienstverband eveneens logisch dat 

de werkgever geen toestemming behoeft van de werknemer, om de voor hem gemaakte werken te 

gebruiken. Met deze argumenten hangt samen het argument dat, indien gewenst, de partijen bij 

overeenkomst van het artikel af kunnen wijken. Je zou kunnen zeggen dat de werknemer die in 

dienstverband een werk maakt niet als eigenlijke schepper zelf een creatie voortbrengt maar als 

verlengstuk van de rechtspersoon/werkgever een werk maakt.  

                                                           
43 L. Wicher Hoeth e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk. Willink 2000, p. 

433.   
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Hoe logisch het bovenstaande wellicht mag klinken, niet in alle gevallen gaan de genoemde 

argumenten op. Indien art. 7 Aw van toepassing is op bepaalde werken gemaakt in diensverband, 

dan kunnen er zich meerdere complicaties voordoen. In de literatuur is het werkgeversauteursrecht 

dan ook niet onomstreden. Ook is omstreden of naar geldend recht de persoonlijkheidsrechten (van 

art. 25 Aw) aan de werkgever toe kunnen komen of dat deze altijd bij de natuurlijke/fysieke maker 

blijven. Voordat iets zinnigs gezegd kan worden over de toepasbaarheid van het artikel op de werken 

van wetenschappelijk personeel, zal ik eerst het artikel in zijn algemeenheid bespreken.  

 

3.2. Een omstreden artikel 

 

Het werkgevers-auteursrecht, zoals wij het kennen uit artikel 7 Aw, is in veel Angelsaksische landen 

wettelijk vastgelegd. In veel andere landen is dat evenwel niet het geval. Zo is in Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Oostenrijk en Zwitserland het uitgangspunt dat het auteursrecht aan de werknemer (als 

natuurlijke maker) toekomt. Nederland is hiermee een zeldzame uitzondering in de Civil law 

systemen44. Vaak zal er in deze andere landen, indien nodig overigens via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een automatisch aan de werkgever toekomend auteursrecht. In deze 

laatstgenoemde landen wordt  het werkgeversauteursrecht vaak als principieel onjuist gezien. Over 

de voors en tegens van het werkgeversauteursrecht is ook in Nederland veel geschreven46. Veel 

auteurs stellen dat er geen dringende rechtsgrond te vinden is om het uitgangspunt te 

rechtvaardigen, dat het auteursrecht in geval van een dienstbetrekking niet aan de natuurlijke maker 

toekomt. Naast het missen van een dringende rechtsgrond wordt door onder meer de Zwitserse 

hoogleraar Troller, ook wel betoogd dat het werkgeversauteursrecht in strijd is met auteursrecht-

conventies, met name de Berner-Conventie. 47 

 

Niet iedereen is het met hem eens. Zo geeft Verkade48 aan geen doorslaggevende argumentatie te 

vinden in het stuk van Troller, om strijdigheid met de conventies aan te nemen.  

                                                           
44 Ook volgens Louise Longdin: “Dutch law provides a rare  civilian exception to this general rule by treating all 

employers as authors, whatever the nature of the work, thus aligning with the American position”. In: Louise 

Longdin, Copyright Dowries in Academia: Contesting Authorship and Ownership of Online Teaching Meterials in 

Common Law Jurisdictions, ICC 2004/35, p. 32. 
45 Vaak contractueel. Spoor/Verkade/Visser noemen nog de in Duitsland gebruikelijk aanname dat er sprake is 

van een ‘stilzwijgende toestemming van de werknemer jegens de werkgever om de auteursrechtelijke 

bevoegdheden uit te oefenen’. Zie: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 

2005, p. 38. 
46 Zie o.a.:  G.J.H.M. Mom & P.j. Keuchenius (red), Het werkgeversauteursrecht: Kan de werkgever het maken?, 

Deventer: Kluwer 1992. (symposiumbundel); H.J. Smit, ‘De auteur in dienstbetrekking’, NJB 1974/33, p. 1063 

e.v.; Th. Limperg, ‘Werknemer en Auteursrecht’, RMThemis 1980, 507-519.      
47 A. Troller, Immaterialguterrechte II, Basel: Helbing & Lichtenhahn 1985, blz. 815.  
48 Zie D.W.F. Verkade, ‘Het beste artikel 7 Auteurswet’, in de symposiumbundel, Het werkgeversauteursrecht, 

Deventer 1992, p. 11-12.  
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Daarnaast wordt verwezen naar Ricketson49, die in zijn standaardwerk de strijdigheid met de BC 

eveneens niet aandurft. Het gaat te ver om hier nu dieper in te gaan op deze standpunten. Ook is het 

van minder praktisch belang nu het werkgeversauteursrecht in de praktijk (nog) door geen enkele 

rechter strijdig is bevonden met de Berner Conventie50.  

 

Dit laatste geldt ook voor wat betreft eventuele strijdigheid met de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (UVRM)51  en met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM)52. Voor wat betreft het laatstgenoemde verdrag zou de uitingsvrijheid genoemd in artikel 10, 

onder omstandigheden kunnen botsen met het werkgeversauteursrecht. Er zijn situaties denkbaar 

waarin een werknemer (auteur) succesvol een beroep kan doen op het artikel. Dit brengt nog niet 

met zich mee dat daarom het stelsel van art. 7 Aw in strijd zou zijn met het EVRM. In de meeste 

gevallen zal lid 2 van art. 10 EVRM mijns inziens voldoende rechtvaardiging geven om de door het 

werkgeversauteursrecht opgeworpen beperkingen te rechtvaardigen.   

 

Art. 10 EVRM bepaald dat een ieder het recht heeft op vrijheid van meningsuiting, waaronder begrepen 

het recht om inlichtingen en denkbeelden te verstrekken zonder inmenging van enig openbaar gezag. Lid 

2 van het artikel geeft beperkingen aan dit recht. Hier lijkt mij met name van belang de zinsnede: “kan zij 

worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet 

zijn voorzien (…) in het belang van (…) de rechten van andere”. In art. 7 -gevallen hebben de rechten van 

andere (namelijk de werkgever-maker) immers voorrang. In veel gevallen zal daarom het 

werkgeversauteursrecht ook goed toepasbaar zijn zonder dat van strijdigheid met het  verdrag sprake is. 

 

Art. 27 UVRM tenslotte, bepaalt in lid 2: “Een ieder heeft het recht op de bescherming van de 

geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek 

werk, dat hij heeft voortgebracht.”. Betoogd wordt door enkelen, dat ook dit verdragsartikel niet met 

het werkgeverauteursrecht te verenigen is. Zo concludeerde o.a. Smit, mede op grond van 

strijdigheid met art. 27 lid 2 UVRM, dat art. 7 moest verdwijnen uit de Auteurswet.53 Steekhoudende 

argumenten heb ik niet kunnen vinden.  

 

                                                           
49 S. Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, Londen: 

Centre for Commercial Studies en Deventer: Kluwer 1987.  
50 Vgl. D.W.F. Verkade (zie noot 48). 
51 Mede op grond van strijdigheid met art. 27 lid 2 UVRM concludeerde o.a. Smit (H.J. Smit, ‘De auteur in 

dienstbetrekking’, NJB 1974/33, p. 1068) dat art. 7 moest verdwijnen uit de Auteurswet. Vgl ook H.J. Woltering, 

Wetenschapsbeoefening:’ bepaald of onbepaald?’, IER 1988/4, p. 68. 
52 Verkade bespreekt mogelijke strijdigheid met art. 10 EVRM in: D.W.F. Verkade, ‘Het beste artikel 7 

Auteurswet’, in de symposiumbundel, Het werkgeversauteursrecht, Deventer 1992, p. 11-12. 
53 Zie noot 59. Smit geeft daar aan dat het de maker is die het creatieve werk doet en dus aan hem van nature 

het auteursrecht toekomt. 
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Het UVRM-artikel bepaalt dat een ieder recht heeft op de belangen die voortspruiten uit een werk 

dat hij heeft gemaakt. Dat gezien de tekst van deze bepaling nu geconcludeerd moet worden dat het 

werkgeversauteursrecht daarmee in strijd is, lijkt mij te kort door de bocht. Art. 7 Aw maakt immers 

onder omstandigheden van de werkgever nu juist een maker. De werkgever heeft daarmee ook het 

recht op de belangen die voorkomen uit wat hij heeft voortgebracht. In die gevallen zal het dan 

wellicht niet zo zijn dat degene die het creatieve werk gedaan heeft, als maker wordt aangemerkt. 

Volgens Smit verdraagt dat zich niet met het fundamentele uitgangspunt dat de maker degene is die 

het creatieve werk doet. De vraag is hier echter waarom het zich niet zou verdragen met het 

verdragsartikel. In het artikel lees ik niet dat onder omstandigheden niet een ander dan de 

creatieve/natuurlijke auteur als maker kan worden aangemerkt. Smit kan gelijk hebben met de 

stelling dat art. 7 Aw zich niet zou verdragen met het (natuurrechtelijke) uitgangspunt (en 

billijkheidstheorie) dat het auteursrecht nu eenmaal alleen kan toekomen aan de maker die het 

creatieve werk verricht. Dat is iets anders dan op basis van de tekst van art. 27 UVRM concluderen 

dat een werkgever geen maker kan zijn. 

 

Tegenover de bovengenoemde stelling staan ook de gedachtegangen van Maeijer54 en Vermeijden55, 

die wel gezien kunnen worden als de meest uitgesproken verdedigers van art. 7 Aw (en eveneens art. 

8 Aw). Maeijer ziet in de rechtspersoon wel degelijk een maker, al is het niet de natuurlijke maker. Er 

is sprake “van een maker die ter wille van een doelmatige ordening van de rechtsstof als reëel en 

werkelijk moet worden beschouwd, ook al is hij niet de feitelijke maker”. Een rechtspersoon kan ook 

onrechtmatige daden plegen of zelfs beledigen.56 Ook is de rechtspersoon geen fictieve maker, zo 

concludeert Maeijer. Dat laatste werd voorheen, in navolging van Von Savigny, wel verdedigd. Bij 

deze fictie-theorie werd er van uit gegaan dat van nature alleen de mens rechtsobject kan zijn en dat 

het recht naar willekeur persoonlijkheid bij andere wezens kan fingeren waardoor een fictief persoon 

geschapen wordt.57 Deze theorie is thans verlaten en heeft ook voor de praktijk van het recht geen 

betekenis meer.58 Toch wordt de fictie van de werkgever als maker nog wel genoemd als argument 

tegen art. 7 Aw. Zo schrijft Smit -dat was wel in 1974-, “Waarom deze fictie en de werkgever als 

maker beschouwen en niet de werkelijke maker?”.59  

 

                                                           
54 J.M.M. Maeijer, ‘Rechtspersoonlijkheid, persoonlijkheidsrechten en vatbaarheid voor beslag van het 

auteursrecht’, BIE 1990, p. 352. 
55 J. Vermeijden, Auteursrecht en het kinematographisch werk (diss. VU), Zwolle: Tjeenk Willink 1953, p. 142. 
56 Voorbeelden: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 38. 
57 Vgl. Asser-Van der Grinten-Maeijer Tweede deel, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon,  De Rechtspersoon, 

Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 1-6. 
58 Zo ook: P. van Schilfgaarde & J. Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2006, p. 1. 
59 H.J. Smit, ‘De auteur in dienstbetrekking’, NJB 1974, p. 1065 en verder op p. 1069 waarbij hij Eggens aanhaalt 

om aan te geven dat het een fictie betreft en dat “het toekennen van een recht aan een andere dan de 

eigenlijke maker” geen zaak  lijkt “die naar het rechtsbewustzijn rechtens zo behoort te gelden”. 
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Wel lijkt het stelsel van artikel 7 Aw steeds minder aangevochten te worden. Steeds meer schrijvers 

lijken het met Maeijer en Vermeijden eens te zijn. Quaedvlieg constateert in de bespreking van het 

handboek van Spoor en Verkade dat er in het hoofdstuk over de maker een belangrijke verschuiving 

te constateren is, waarbij het stelsel van art. 7 Aw duidelijk meer sympathie geniet dan in de vorige 

druk.60 Quaedvlieg geeft aan dat “het handboek bekent thans zich aangesproken te voelen door de 

gedachtegang van Vermeijden en Maeijer die art. 7 Aw verdedigd hebben”. Twee jaar eerder gaf 

Verkade61 ook al aan een ‘nieuw’ standpunt in te nemen en art. 7 Aw te verdedigen in de plaats van 

te bestrijden. 

 

In het navolgende ga ik uit van de stelling dat het werkgeversauteursrecht zich verdraagt met het 

supranationale recht. Ook zie ik geen principiële argumenten waardoor het artikel anderzijds niet zou 

deugen en het geen toepassing zou kunnen vinden. De argumenten zijn er wel maar ze zijn niet 

steekhoudend. Niemand betwist dat bepaalde werkgevers in ieder geval aanspraak moeten kunnen 

maken op bepaalde bevoegdheden met betrekking tot werken die gemaakt worden door 

werknemers.  

 

 Het stelsel van art. 7 Aw wordt in het navolgende dan ook als juist beschouwd. Dit betekent niet dat er 

niets ten nadele van het artikel is op te werpen. Zo kan hier al genoemd worden dat het artikel zeer ruim 

werkt door in algemene termen te spreken van arbeid en dienstverband. Het artikel werkt mijns inziens 

te grof, door alle werkgevers en werknemers over één kam te scheren.  

 

Het artikel kan toepassing hebben indien een werknemer in dienst van een ander een bepaald werk 

vervaardigt. Het artikel merkt de werkgever echter niet zondermeer als maker aan. Het artikel noemt 

verschillende elementen waaraan voldaan moet zijn. Van belang is vooral dat er sprake is van een 

dienstverband en dat de vervaardigde werken zijn aan te merken als bepaalde werken. In de 

volgende paragrafen behandel ik deze vereisten.  

 

 

 

  

                                                           
60 A.A. Quaedvlieg, ‘Boekbespreking’ (bespreking van J.H. Spoor/D.W.F. Verkade, Auteursrecht, 2e druk, Kluwer, 

Deventer, 1993), IER 1994, p. 139-142. 
61 D.W.F. Verkade, ‘Het beste artikel 7 Auteurswet’, in de symposiumbundel, Het werkgeversauteursrecht, 

Deventer: Kluwer 1992 , p. 16-18. 
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3.3. Dienstverband 

 

Art. 7 Aw: ‘indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van 

bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is 

overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn 

vervaardigd.’ 

 

Toepasbaarheid van art. 7 Aw veronderstelt in de eerste plaats dat de arbeid in dienst van een ander 

is verricht. Dit eerste criterium zal ik in deze paragraaf bespreken. Het volgende element uit het 

artikel vereist dat de arbeid bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken. De uitleg van dat 

criterium komt in de volgende paragraaf aan de orde. Overigens geldt het onderstaande ook voor 

ambtenaren (en daarmee voor veel universitair personeel) die niet in dienst zijn, maar een 

aanstelling hebben.  

 

Om na te gaan wanneer er van een dienstverband sprake is, zal eerst naar de definitie in de wet 

gekeken moeten worden. Art. 7:610 BW geeft de definitie van een arbeidovereenkomst62. De 

definitie onderscheidt drie verschillende elementen. In de eerste plaats is er de verplichting van de 

werkgever om loon te betalen. In de tweede plaats is er een verplichting van de werknemer om 

arbeid te verrichten. Tot slot geeft het derde element aan, dat de arbeid ‘in dienst van’ de werkgever 

moet worden verricht. Naast de eerste twee vereisten , loon en arbeid, moet er derhalve ook sprake 

zijn van een gezagsverhouding.  Pas dan kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De 

woorden ‘in dienst van’ uit art. 7:610 (en voorheen art. 1637a BW oud), zijn van belang omdat de 

M.v.T. en M.v.A., jurisprudentie en literatuur buiten twijfel stellen , dat de betekenis samenvalt met 

het ‘in dienst van’ bepaalde uit art. 7 Aw.63   

 

Het eerste element vereist dat er sprake is van een loonsverplichting. Ontbreekt deze, dan is er geen 

sprake van een arbeidsovereenkomst. Onder het loonbegrip (uit het BW), moet worden verstaan: de 

door de werkgever aan de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde vergoeding 

ter zake van bedongen arbeid64. Wordt er dus geen loon betaald, dan wordt er ook geen arbeid in 

dienst van een ander verricht.  

                                                           
62 Art. 7:610 BW: ‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich 

verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’. 
63 Zie ondermeer: H. Pfeffer, S. Gerbrandy, Kort Commentaar op de Auteurswet 1912, Haarlem: Bohn 1973, p. 

38; J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 40-41.; Ktr. Rotterdam 

13 november 1933, NJ 1935, p. 268; HR 17 november 1967, NJ 1968, 163 (Den Hollander-Luitingh en Elout). In 

het arrest werd ook bepaald dat het bestaan van een gezagsverhouding kenmerkend is voor de 

arbeidsovereenkomst.  
64 HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Fooien portier). Ook loon in natura is loon in de zin van de bepaling: HR 

12 oktober 2001, JAR 2001/217. 
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Het tweede element dat nodig is om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst, vereist dat er 

een verplichting voor de werknemer is om arbeid te verrichten. Van welke aard die arbeid is, doet 

niet ter zake. Omdat het persoonlijk karakter inherent wordt geacht te zijn aan de arbeid krachtens 

arbeidsovereenkomst, gaat het hier om de arbeid die de werknemer persoonlijk  moet verrichten65. 

Om echter te kunnen spreken van de arbeid in de zin van art. 7 Aw, is het van belang dat deze 

bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De inhoud 

van de arbeid en de zeggenschap hierover speelt voor de toepasbaarheid van het artikel dus ook nog 

een rol.  

 

Het derde element veronderstelt naast arbeid en loon een gezagsverhouding66. De omstandigheid 

dat de arbeid door de werknemer wordt verricht ‘in dienst van’ de werkgever, geeft aan dat er 

sprake is van een ondergeschiktheid.  De arbeidsovereenkomst onderscheidt zich hiermee van 

andere overeenkomsten waarbij tegen beloning arbeid wordt verricht, zoals bij de 

opdrachtovereenkomst (art. 7:400 BW e.v.) of aanneming van werk (art. 7A:1640 BW). Ontbreekt nu 

de instructiebevoegdheid, dan kan er in beginsel geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst 

omdat de werknemer dan niet in dienst van een ander is. 

 

De vraag of een dergelijke gezagsverhouding (voldoende) aanwezig is, vormt regelmatig inzet van 

gerechtelijke procedures. Volgens vaste jurisprudentie is er sprake van een gezagsverhouding indien 

de werkgever krachtens een overeenkomst bevoegd is aanwijzingen te geven omtrent het verrichten 

van de arbeid of met betrekking tot de bevordering van de goede orde in de onderneming67. Het kan 

zo zijn dat de bevoegdheden van de werkgever, beperkt zijn tot het vaststellen van dienstroosters, 

vakantietijden en andere onderwerpen van organisatorische aard. Toch kan er ook dan een 

gezagsverhouding bestaan68. Er moet in ieder geval sprake zijn van enige bedongen zeggenschap69. 

 

Zoals aangegeven, moeten de woorden ‘in dienst van’ uit art. 7 Aw worden opgevat als de zelfde 

woorden uit artikel 7:610 BW. Het criterium van de gezagsverhouding, is dan ook bepalend voor het 

antwoord op de vraag wanneer artikel 7 Aw van toepassing is.  

 

 

                                                           
65 I.P Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, F.M. Noordam, Hl. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, 

Deventer: Kluwer 2005, p. 50. 
66 Zie noot 63: Arrest: ‘Den Hollander-Luitingh en Elout’. 

67 Zie o.a.: HR 1 december 1961, NJ 1962, 79, HR 14 juni 1991, NJ 1992, 173, en HR 8 mei 1998, JAR 1998, 168. 
68 Dat de werknemer in (zeer) grote mate vrij is met betrekking tot de invulling van zijn werk, is dus niet 

bepalend. Zie ook : HR 17 juni 1994, NJ 1994, 757. 
69 I.P Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, F.M. Noordam, Hl. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, 

Deventer: Kluwer 2005, blz.51.  
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Voor de toepasselijkheid van art. 7 Aw is vooral de vraag naar de ondergeschiktheidsverhouding van 

belang. Is er immers in het geheel geen sprake van een (bedongen) gezagsverhouding, dan kan er 

ook geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en wordt de arbeid (dus) ook niet in dienst van 

een ander verricht.  

 

3.4. ‘Bepaalde’ werken 

 

Art. 7 AW: ‘indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van 

bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is 

overeengekomen, als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn 

vervaardigd.’ 

 

Indien nu arbeid wordt verricht in dienst van een werkgever (met gezagsverhouding), geeft artikel  7 

Aw aan dat, wil de werkgever als maker worden aangemerkt, de arbeid moet bestaan uit het 

vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De vraag is natuurlijk wat 

nu ‘bepaalde werken’ zijn en wat niet. In essentie gaat het om de vraag welke arbeid normaliter 

verricht wordt of kan worden binnen de functieomschrijving van de werknemer. Een timmerman die 

ook tijdens werktijd voor zichzelf tekeningen maakt, moet zelf als maker aangemerkt worden. Maar 

wat nu als hij van zijn werkgever opdracht krijgt de tekeningen te maken? Is dan het maken van de 

tekening aan te merken als arbeid dat bestaat uit het vervaardigen van bepaalde werken?  

 

Een belangrijke uitspraak over het woord ‘bepaalde’ is die van de Hoge Raad in Van der Laan-

Schoonderbeek70. In deze casus ging het om een werknemer die (deels) in de tijd van zijn baas een 

boek schreef. De werknemer (Van der Laan) zegt maker (en auteursrechthebbende) te zijn omdat het 

schrijven van het boek arbeid betrof waarvoor hij geenszins bepaaldelijk was aangenomen (hij was 

bedrijfssecretaris). In zijn functieomschrijving was niet opgenomen dat zijn arbeid ook bestond of 

kon bestaan uit het schrijven van boeken.  

 

Volgens de Hoge Raad gaat het bij artikel 7 Aw om werken die zijn vervaardigd ter vervulling van de 

verplichtingen uit de dienstbetrekking. Nu kan het zo zijn dat de verplichting bestaat uit een 

eenmalige opdracht waarbij die opdracht tot het verrichten van bepaalde arbeid afwijkt van de 

genoemde arbeid uit de arbeidsovereenkomst of functieomschrijving. Het kan met andere woorden 

zo zijn, dat de arbeidsovereenkomst voor wat betreft de inhoud van de afgesproken arbeid, met 

instemming van de werknemer, tijdelijk wijzigt. Het hof overwoog in deze casus dat de werknemer 

buiten zijn normale functie om een werk had gemaakt en dat art. 7 Aw op dat werk van toepassing 

was nu de werknemer had ingestemd met de incidentele en uitdrukkelijke opdracht/verzoek van zijn 

werkgever omdat werk te vervaardigen.  

                                                           
70 HR 19 januari 1951, NJ 1952, 37 (Van der Laan/Schoonderbeek). 
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Naast de ‘normale’ arbeidsovereenkomst of buiten die overeenkomst om, kan de werknemer dus 

met de werkgever overeenkomen dat de inhoud van de arbeid ook (tijdelijk) bestaat uit het maken 

van een bepaald werk. De Hoge Raad is het (met enige voorzichtigheid71) met het hof eens. Zij las het 

oordeel aldus dat het hof ‘genoemd artikel alleen dan van toepassing (heeft) geacht, indien de 

vervaardiging van het werk door den werknemer heeft gestrekt ter vervulling van zijn verplichting uit 

den dienstbetrekking ’. Artikel 7 Aw was in dat geval dus wel van toepassing. Naast de bestaande 

arbeidsovereenkomst kan er dus sprake zijn van een rechtsverhouding die zorgt voor een tijdelijke 

(afgesproken) verandering van de dienstbetrekking.   

 

Van bepaalde werken is dus sprake indien tussen de werknemer en de werkgever is afgesproken (ook 

impliciet) dat de arbeid bestaat uit het maken van de werken. Toepasbaarheid van artikel 7 Aw 

veronderstelt volgens Spoor/Verkade/Visser72 dan ook dat “de werkgever binnen het raam van de 

arbeidsverhouding tot het maken van ‘bepaalde werken’ opdracht heeft gegeven en heeft kunnen 

geven, want anders is er een bijzondere toestemming van de werknemer (…) vereist”.  De 

functieomschrijving lijkt dan ook een belangrijke plaats in te nemen. Zou nu in de eerder genoemde 

casus de werknemer niet met zijn werkgever hebben afgesproken een boek te gaan schrijven terwijl 

het verrichten van dergelijke arbeid ook niet blijkt uit de arbeidsovereenkomst, dan zal de werkgever 

niet als maker worden aangemerkt. Wordt er nu, al is het incidenteel, afgesproken dat er een boek 

door de werknemer zal worden geschreven, dan zal de werkgever op grond van artikel 7 wel als 

maker kunnen worden aangemerkt. Naast de inhoud van de ‘normale’ arbeidsovereenkomst of 

functieomschrijving, kunnen dus ook tijdelijke wijzigingen van de dienstbetrekking invloed hebben op 

het makerschap.  

 

Van een tijdelijke wijziging van een dienstbetrekking is geen sprake indien bijvoorbeeld een portier 

met instemming of goedvinden van zijn werkgever in werktijd een tekening maakt of een gedicht 

schrijft. Immers, goedvinden is iets ander dan opdragen73. Voor de toepasbaarheid van het artikel is 

naast de opdracht ook van belang na te gaan of een gemaakt werk wel of niet valt onder dat wat 

vooraf bepaald is. Indien vooraf uit een duidelijke opdrachtomschrijving blijkt wat de auteur in 

dienstbetrekking moet gaan maken, zal vaak ook duidelijk zijn dat het resultaat van die arbeid een 

bepaald werk oplevert. Ook indien de werkgever niet tevreden is over het resultaat, omdat 

bijvoorbeeld de opdracht niet goed is begrepen of is uitgevoerd, zal het gemaakte werk wel zijn aan 

te merken als een bepaald werk dat is gemaakt als arbeid in dienst van die ander verricht. In de 

woorden van Gerbrandy: “ ook wat, als ten enenmale niet aan de opdracht beantwoordend, wordt 

afgekeurd, valt onder art. 7.”74.  

                                                           
71 De Hoge Raad herhaalde niet met dezelfde woorden de uitspraak van het hof. Vgl. Gerbrandy, kort 

commentaar op de auteurswet 1912, Arnhem: Gouda Quint 1988, p 52. 
72 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 44. 
73 Zo ook: Gerbrandy, kort commentaar op de auteurswet 1912, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 52. 

74 Zie noot hierboven. 
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Daarnaast zijn er echter ook gevallen denkbaar waarin het niet duidelijk is of het gemaakte werk nu 

wel onder die (wel of niet specifiek afgesproken) opdracht valt. Naarmate de opdracht ruimer is en 

de auteur grotere vrijheid heeft om te bepalen wat hij wil gaan maken, wordt het moeilijker te 

bepalen of het resultaat een bepaald werk is. Indien de werkgever geen (of zeer weinig) zeggenschap 

heeft over het soort werk en over de vorm waarin dat werk tot stand komt, kan verdedigd worden 

dat de arbeid dan ook niet meer bestaat in het maken van bepaalde werken (en dus artikel 7 niet van 

toepassing is).  

 

Duidelijk is dat het artikel erg algemeen van opzet is. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het 

soort werk dat vervaardigd wordt of het soort dienstverband waarin deze werken gemaakt worden. 

In beginsel wordt elke werkgever als maker van een werk aangemerkt indien dat werk gemaakt is 

door een werknemer in dienstverband en is aan te merken als een bepaald werk in de zin van artikel 

7 Aw. De wetgever maakt geen onderscheid tussen de beroepsfotograaf die voor zijn baas foto’s 

maakt en de ambtenaar die voor zijn werkgever ambtelijke stukken schrijft. Alle arbeidsrelaties 

worden over één kam geschoren. Artikel 7 Aw lijkt daarom ook te grof te werken. 75 Indien het artikel 

inderdaad te algemeen is, wordt het probleem in ieder geval deels opgelost door de partijen de 

mogelijkheid te geven om zelf anders overeen te komen. Het artikel bepaalt immers eveneens: 

“tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen”.  

 

3.5. Persoonlijkheidsrechten & artikel 7 Aw 

 

Omdat de persoonlijkheidsrechten toekomen aan de maker, is het de vraag hoe deze rechten zich 

verhouden met art. 7 Aw. Nu de werkgever als maker wordt aangemerkt, zouden aan deze ook de 

genoemde morele rechten toekomen. Echter, indien “de wens tot bescherming van de menselijke 

integriteit”76, als gemeenschappelijke achtergrond van de persoonlijkheidsrechten gezien moet 

worden, is het moeilijk te begrijpen hoe aan de werkgever (en niet de fysieke maker) deze morele 

rechten zouden kunnen toekomen.  

 

Het lijkt vreemd om de feitelijke auteur, de persoonlijkheidsrechten te ontzeggen. Het is immers 

deze fysieke maker die zijn eigen creativiteit en persoonlijk karakter, door het scheppen van een 

werk tot uiting heeft gebracht. Een auteursrechtelijk beschermd werk heeft immers per definitie een 

eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel.  

 

                                                           
75 Ook volgens Schuijt is dat het geval. Zie in de eerder genoemde  symposiumbundel Het 

werkgeversauteursrecht: G.A.I. Schuijt, ‘Schrap artikel 7 Auteurswet!’, p. 21-28 en een herhaling in G.A.I Schuit, 

‘Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers’, Informatierecht/AMI 1999-7, p. 101-

109.  

76 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 26 resp. p. 353. 
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Ook indien de persoonlijkheidsrechten niet zien op bescherming van de persoonlijkheid van de 

maker, maar op bescherming van de bijzondere band tussen schepper en schepping, is het moeilijk 

aanvaardbaar dat de fictieve maker dit recht zou toekomen.77 Je zou ook kunnen stellen dat het niet-

overdraagbare karakter van de rechten uit artikel 25 Aw, voldoende reden geeft om uit te sluiten dat 

aan de werkgever als fictieve maker, de rechten zouden kunnen toekomen.  

 

Aan de andere kant kan worden gewezen op de eerder besproken rechtvaardigingen van het stelsel 

van artikel 7 Aw. De stellingen van -met name- Vermeijden en Maeijer78 spelen ook hier een rol. De 

rechtspersoon moet immers niet gezien worden als een fictieve maker. De rechtspersoon moet als 

reëel en werkelijk worden beschouwd ook al is het niet de natuurlijke maker.  De rechtspersoon kan 

onrechtmatige daden plegen79 , kan beledigen en kan worden beledigd en kan onder 

omstandigheden mensenrechten (bijvoorbeeld art. 6 EVRM) inroepen80. De morele rechten zien 

vooral op de bescherming tegen het toebrengen van nadeel aan de eer of naam van de maker.  De 

vraag kan worden opgeworpen waarom de rechtspersoon dan ook geen persoonlijkheidsrechten zou 

kunnen inroepen. Maeijer meent dan ook dat een rechtspersoon, mits het niet gaat om rechten die 

alleen denkbaar zijn bij natuurlijke personen, deze persoonlijkheidsrechten inderdaad kan hebben.81 

 

3.6. Verdeeldheid in jurisprudentie en literatuur 

 

De Auteurswet spreekt in artikel 25 van de maker van een werk, zonder daarbij de werkgever-maker 

uit te zonderen. De wet lijkt er daarmee van uit te gaan dat ook de werkgever, indien deze op grond 

van art. 7 Aw als maker is aan te merken, persoonlijkheidsrechten bezit. Zowel de wet als de 

stellingen van Maeijer en Vermeijden staan lijnrecht tegenover de gedachtegang dat de 

persoonlijkheidsrechten nu juist in de wet zijn opgenomen om de bijzondere band tussen de 

geestelijke schepper en zijn werk te bewaken. Of, zoals omschreven door het Hof Amsterdam, 

“wegens de hoogst persoonlijke betrekking die ontstaat tussen de maker en het werk doordat de 

eerste aan het laatste een eigen en persoonlijk karakter schenkt”82.  

 

                                                           
77 Vgl C.W. Kuypers, ‘Droit moral: grondslag en uitwerking’, Informatierecht/AMI, 1988, p. 9-13. 
78 Zie noot 54 en 55. 
79 HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (Knabbel & Babbel). 

80Asser-Van der Grinten-Maeijer Tweede deel, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon,  De Rechtspersoon, 

Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 77. 
81 J.M.M. Maeijer, ‘Rechtspersoonlijkheid, persoonlijkheidsrechten en vatbaarheid voor beslag van het 

auteursrecht’, BIE 1990, 352-355. 

82 Hof Amsterdam 10 februari 1970, NJ 1971, 130. 
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Overigens wordt er ook in de rechtspraak verschillend gedacht over de toekenning van 

persoonlijkheidsrechten aan de werkgever. Zo besliste het Hof Den Bosch83 in 1978, dat 

persoonlijkheidsrechten niet aan de werkelijke maker toekwamen, maar aan zijn werkgever.  

Ook de President van de Rechtbank  Amsterdam84 besliste in 1987 dat aan de werknemer niet de 

persoonlijkheidsrechten toekwamen. In het eerder genoemde arrest van het Hof in Den Haag 

(Rooijakkers/RUL), werd uitdrukkelijk in het midden gelaten of de persoonlijkheidsrechten aan de 

onderzoeker of aan de universiteit toekwamen.  

 

Duidelijk is dat over  bovengenoemde problematiek ook in de literatuur verschillend wordt gedacht. 

Meestal wordt aangenomen dat onder maker in de zin van artikel 25 Aw ook de maker die op grond 

van artikel 7 Aw (en art. 8 Aw) als maker wordt aangemerkt.85 Schuijt86 schrijft dat de wetgever in art. 

7 Aw de werkgever tot maker bestempelt en dat art. 25 Aw de maker een aantal rechten heeft 

toegekend, “ergo, de werkgever bezit ook persoonlijkheidsrechten”. Schuijt verwijst in zijn stuk naar 

Van Lingen en Spoor en Verkade. Ook zij zien het als geldend recht, zij het niet altijd even fanatiek.  

 

De door Schuijt aangehaalde bronnen zijn te vinden onder zijn noot 31 in: D.W.F. Verkade, Een nog net 

niet verboden artikel. De onaanvaardbaarheid van de auteursrecht- en octrooirechtbepalingen in het 

ontwerp-Rechtspositiebesluit Wetenschappelijk Onderwijs, NJB 1986, p. 1237- 1238. Verkade lijkt 

overigens meer sympathie te hebben voor het verdedigen van de stelling dat de persoonlijkheidsrechten 

bij de werkelijke maker zouden moeten blijven. In de nieuwe druk noemen Spoor/Verkade/Visser  het 

toebedelen van de persoonlijkheidsrechten aan de werkgever niet irrationeel en zien zij ook een belang 

voor de werkgever, bij de rechten van art. 25 Aw. Van een onbetwistbare stellingname of duidelijke 

sympathie  vóór toekenning van persoonlijkheidsrechten aan de rechtspersoon is ook hier geen sprake 

gezien het vermelde op blz 361-362 in de genoemde laatste druk. Ook bij Van Lingen is niet altijd 

hetzelfde standpunt te lezen; zie verder hieronder (noot 92). 

 

Verkade lijkt vooral door het betoog van Maeijer nu ook de opvatting te delen dat “het helemaal niet 

zo gek is om ook aan rechtspersonen persoonlijkheidsrechten toe te kennen” omdat ze deze nu 

eenmaal hebben, ook buiten het auteursrecht.87  

 

                                                           
83 Hof Den Bosch 24 mei 1978, BIE 1985, p. 99 (Van Gunsteren/Lips). 
84 Pres. Rb. Amsterdam 20 augustus 1987, Informatierecht/AMI 1988, p. 18 (Zeinstra- Van Hoek). 
85 H. Pfeffer, Kort Commentaar op de Auteurswet 1912, Haarlem: Bohn 1940, nr. 190, H.L. De Beaufort, 

Auteursrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1932, p. 55.   
86 G.A.I Schuit, ‘Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers’, Informatierecht/AMI 

1999-7, p. 101-109. 
87 D.W.F. Verkade, ‘Het beste artikel 7 Auteurswet’, in de symposiumbundel, ‘Het werkgeversauteursrecht’, 

Deventer: Kluwer 1992, p. 17. 
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Ook Cohen Jehoram88 is van mening dat de werkgever alle auteursrechten bezit omdat de wettelijke 

fictie van art. 7 Aw de werkgever maker maakt. 

 

Gerbrandy gaat er van uit dat het persoonlijkheidsrecht door de wetgever aan de maker van het 

werk is toegekend vanwege de hoogst persoonlijke band tussen de auteur en zijn werk.89  De 

werkelijke maker behoudt dan ook zijn rechten genoemd in art. 25 Aw onder a, b, (behoudens 

beding van het tegendeel) en onder c, omdat het niet rationeel is het recht aan de werkgever, als 

fictieve maker, toe te kennen. Van Lingen lijkt het met Gerbrandy eens te zijn, hoewel daar later 

weer geen sprake van lijkt te zijn.90 Ook Quaedvlieg is van mening dat Gerbrandy het argument 

terecht aanvoert.91  Daarnaast geeft Quaedvlieg aan dat het ook niet nodig is de werkgever het 

persoonlijkheidsrecht te geven. De werknemer die in dienstverband een werk tot stand brengt, zal 

namelijk zijn persoonlijkheidsrechten niet onverkort kunnen uitoefenen. “Waar de persoonlijke 

inbreng slinkt, slinkt ook de inbreng van het persoonlijkheidsrecht: het werk heeft een ‘gebonden’ 

persoonlijk karakter”92.  

 

Natuurlijk is niet bij elk werk dat in dienstverband wordt gemaakt, de band tussen maker en werk 

even sterk. De sterkte van die band hangt van verschillende factoren af. Ook op heel triviale werken, 

bijvoorbeeld een alledaags krantenartikel of bouwwerk, rust in beginsel93 auteursrecht. Indien een 

werk weinig creatiefs bevat en er weinig ziel en emotie van de auteur in terug te vinden is, zal de 

band met het werk kleiner zijn. Is de band tussen auteur en werk niet of nauwelijks aanwezig, dan zal 

er bij de feitelijke maker ook minder belang zijn de persoonlijkheidsrechten uit te oefenen. In de 

gevallen waarbij de feitelijke maker wel degelijk een sterke band heeft met zijn werk zal de auteur 

zijn persoonlijkheidsrechten juist wel willen kunnen inroepen. In die gevallen zal de werkgever geen 

of heel weinig creatieve inbreng gehad hebben in de totstandkoming van het werk, waardoor het 

niet redelijk is dat deze wel persoonlijkheidsrechten zou kunnen inroepen.  

 

Quaedvlieg merkt op dat de werkgever wel een belang kan hebben bij het toekennen van de rechten, 

maar dat het belang in dat geval niet als een geldige rechtvaardiging kan worden aangevoerd.  94 

 

                                                           
88 H. Cohen Jehoram, ‘Grenzen aan de contractvrijheid in het auteursrecht’, NJB, 1976, p. 521-529. 

89 Gerbrandy, kort commentaar op de auteurswet 1912, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 290. 
90 Vergelijk: N. van Lingen, ‘Qui bene distinguit, bene docet’ (Gerbrandy bundel), Arnhem 1991, p. 191 met: N. 

van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Alphen aan den Rijn: Samson 1998, p. 105. 
91 A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid (rede KUN 1992), Zwolle: Tjeenk Willink  1992 p. 

26. 
92 Zie noot hierboven, p. 27. 
93 Mits uiteraard niet te triviaal. In ieder geval dient het werk te vallen binnen de Van Dale\Romme-, Endstra-en 

Infopaq- criteria. Daarnaast kan een geschreven werk in Nederland geschriftenbescherming genieten.    

94 A.A. Quaedvlieg, ‘Het belang van de werkgever’, Informatierecht/AMI 1993, p. 86. 
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3.7. Soort werk & creatieve betrokkenheid 

De persoonlijkheidsrechten kunnen met betrekking tot alle in de auteurswet genoemde werken (art. 

10 Aw) worden ingeroepen. Toch impliceert het vermelde hierboven, dat voor het al dan niet 

toepasbaar verklaren van artikel 25 Aw, het van belang is wat voor soort werk er wordt geschapen.  

Is het werk immers zo weinig creatief, dat van een (sterke) persoonlijke band tussen werk en maker 

geen sprake is, dan spelen de persoonlijkheidsrechten geen of maar een kleine rol.  Ook 

Spoor/Verkade/Visser gaan er van uit dat de soort en de aard van het werk een rol spelen. 95  Dit 

heeft te maken met het feit dat de rechter bij toepassing van de bepaling een zekere vrijheid heeft.96  

Quaedvlieg gaat er van uit dat er aan de werkgever dezelfde eisen gesteld moeten worden als aan de 

feitelijke auteur, namelijk creatieve betrokkenheid. Mist deze betrokkenheid, dan is toekenning van 

de persoonlijkheidsrechten niet op zijn plaats. 97  

 

Ook indien de persoonlijkheidsrechten niet aan de werkgever worden toegekend, kan deze wel 

belang hebben bij de uitoefening van de in art. 25 Aw genoemde belangen. Deze belangen hoeven 

evenwel niet door het auteursrecht beschermd te worden. De werkgever zal onder omstandigheden 

ook succesvol een beroep kunnen doen op art. 6:162 BW indien een met de uit artikel 25 Aw 

gelijkgesteld belang wordt geschaad. Zo zou een werk dat door een ontwerper in dienst van een 

reclamebureau is gemaakt, en dat door een slechte drukker op minderwaardig papier wordt 

uitgegeven, schade kunnen veroorzaken aan het bureau indien het publiek weet dat het bureau het 

ontwerp verzorgde. Volgens Gerbrandy lijkt het civiele recht dan buiten de Auteurswet om, 

voldoende bescherming te bieden.98 Quaedvlieg geeft aan dat er meer voor te zeggen is om het droit 

au respect99, bij de werknemer te laten. De werkgever zou, onder omstandigheden, op grond van art. 

6:162 BW bevoegdheden kunnen ontlenen die lijken op die van art. 25 Aw.100       

 

3.8. Persoonlijkheidsrechten; concluderend 

 

Problemen ten aanzien van de persoonlijkheidsrechten doen zich vooral voor waar de werknemer 

wel een sterke band heeft met zijn werk en een grote creatieve inbreng heeft, maar waar art. 7 Aw 

(toch) de werkgever tot maker maakt. In die gevallen is het niet redelijk deze maker ook de 

persoonlijkheidsrechten toe te kennen, nu in (creatief) scheppende zin deze geen aandeel heeft 

gehad in de totstandkoming van het werk. 

                                                           
95 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 360. 
96Als instrument voor de toetsing van een individueel geval, geeft art. 25 Aw geeft de rechter (onder lid 1 a en c 

en lid 4) een  redelijkheidtoets. Ook lid 1 onder d geeft de rechter beoordelingsmarge.  
97 A.A. Quaedvlieg, ‘Het belang van de werkgever’, Informatierecht/AMI 1993, p. 83-86. 
98 H. Pfeffer, S. Gerbrandy, Kort Commentaar op de Auteurswet 1912, Haarlem: Bohn 1973. 
99 De bescherming tegen wijziging en aantasting van het werk. 

100 Zie noot 97, p. 86. 
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 In die gevallen kan het zo zijn dat de werkgever er wel voordeel bij heeft om van de 

‘persoonlijkheidsrechten’101 gebruik te maken, maar vaak zal het onredelijk zijn deze rechten 

daadwerkelijk uit te oefenen. In die gevallen is het dan ook niet zinvol de werkgever deze rechten 

wel toe te kennen. De feitelijke maker zal immers in die gevallen vaak wel belang hebben bij de 

bescherming van de in het artikel genoemde belangen.  Indien deze dan toch aan de werkgever 

worden toegekend, zou de werknemer deze rechten niet meer kunnen uitoefenen. Onder 

omstandigheden kan ook de feitelijke auteur niet onverkort van zijn rechten gebruik maken. De 

arbeidsrelatie tussen beide kan meebrengen dat de werknemer moet dulden, dat de werkgever 

bijvoorbeeld (kleine) wijzigingen in het werk doorvoert of dat zijn naam in een bepaald geval niet 

vermeld wordt. 

 

Gezien het bovenstaande lijkt het mij het meest logisch om, in het geval de werkgever op grond van 

art. 7 Aw als maker wordt aangemerkt, de persoonlijkheidsrechten toe te kennen aan de feitelijke 

maker (de werknemer). Bij de uitoefening van die rechten zal ook de arbeidsrelatie een belangrijke 

rol spelen. De verhouding tussen werknemer en werkgever kan immers mee brengen dat de 

werknemer, ook al komen de morele rechten hem toe, van deze rechten redelijkerwijs niet of 

nauwelijks gebruik kan maken. Aan de werkgever komen de rechten van art. 25 Aw niet toe, indien 

een werknemer als feitelijk maker wordt aangemerkt. Wel kan de werkgever buiten het auteursrecht 

om (vaak art. 6:162 BW),  onder omstandigheden dezelfde bescherming krijgen. De werkgever kan 

(ook buiten het auteursrecht om) een redelijk belang hebben om zich te verzetten tegen 

bijvoorbeeld aantasting van zijn werk. Ook indien de persoonlijkheidsrechten (waaronder het droit 

au respect), toekomen aan de werknemer als feitelijke maker. Deze laatste kan in die gevallen zijn 

persoonlijkheidsrechten niet onverkort inroepen.  

 

Bij het recht op naamsvermelding zal het belang van de werkgever vaak niet een auteursrechtelijk 

belang zijn, indien de werkgever zelf  niet creatief betrokken is geweest bij de totstandkoming van dat 

werk. De naamsvermelding ziet immers op vermelding van de naam van de feitelijke auteur. Volgens 

Quaedvlieg worden wat naamsvermelding betreft, de belangen van de niet-creatieve werkgevers 

tegenover derden voldoende gewaarborgd door het handelsnamen- en merkenrecht.102 

 

 

De besproken complicaties die zich voor kunnen doen bij de toepasbaarheid van het artikel in het 

algemeen, kunnen zich ook in de te bespreken specifieke gevallen voordoen. Daar waar het gaat om 

wetenschappelijk personeel en om universiteiten als werkgever, spelen zelfs nog meer complicaties 

een rol. In het volgende hoofdstuk ga ik daar dieper op in. 

                                                           
101 Of in ieder geval belangen die parallel lopen met de in art. 25 Aw beschermde belangen. 

102 Zie: A.A. Quaedvlieg, ‘Het belang van de werkgever’, Informatierecht/AMI 1993, p. 86. 
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4. HET WERK VAN DE WETENSCHAPPELIJKE WERKNEMER 

 

In dit hoofdstuk komt in de eerste plaats de vraag aan bod of de universiteit als maker zou kunnen 

worden aangemerkt, van werken gemaakt door haar wetenschappelijk personeel. Met andere 

woorden, kan art.7 Aw hier van toepassing zijn? Verschillende -inmiddels besproken- elementen spelen 

hierbij een rol. Bij het beantwoorden van die vraag komt met name de bijzondere positie van de 

wetenschappelijke universitaire medewerker (en de academische vrijheid) aan bod. Ook bespreek ik de 

persoonlijkheidsrechten en de vraag aan wie (en in welke gevallen) deze rechten toekomen.  

 

4.1. Inleiding 

 

Stel; een hoogleraar Strafrecht heeft onderzoek gedaan naar schending van mensenrechten en heeft 

naar aanleiding daarvan het artikel “Guantanamo Bay en het nazi-regime103”  geschreven. De 

bedoeling is dat het artikel gepubliceerd zal worden in een vakblad. Wie neemt nu de beslissing of en 

wanneer het artikel in het blad verschijnt? Stel dat de universiteit goede banden onderhoudt met 

verschillende Amerikaanse universiteiten. In dat geval kan het zo zijn dat de universiteit (wellicht het 

college van bestuur) het niet eens is met de inhoud van het artikel, omdat de rechtspraktijk van de 

Verenigde Staten door de schrijver wordt vergeleken met het nazi-regime. De universiteit zou nu 

kunnen betogen, dat de auteursrechten van de publicatie aan de universiteit toekomen, nu deze op 

grond van artikel 7 Aw als maker moet worden aangemerkt. In dat geval kan de universiteit beslissen 

om de gewraakte vergelijking uit het artikel te halen. Ook kan de universiteit besluiten het artikel in 

het geheel niet te publiceren omdat het meer kwaad dan goed zou doen.  

 

Het bovenstaande voorbeeld illustreert mogelijke gevolgen van de toepasbaarheid van art. 7 Aw. 

Voor de hoogleraar Strafrecht zou de toepasbaarheid van het werkgeversauteursrecht inhouden dat 

de beslissing om ‘zijn’ artikel openbaar te maken, niet bij hem zou liggen maar bij de universiteit. 

Wellicht nog opmerkelijker is dat de universiteit dan in beginsel ook inhoudelijke zeggenschap heeft 

over het werk. De vraag is welke zeggenschap de werknemer dan zelf nog heeft over het door hem 

geschreven artikel. Kan hij zich bijvoorbeeld nog beroepen op ‘zijn’ persoonlijkheidsrechten? Het 

meest belangrijk is natuurlijk de vraag, of hier wel is voldaan aan de eisen van artikel 7 Aw. 

 

 

 

 

                                                           
103 Het voorbeeld is ontleend aan de uitspraken van Frits Rüter (emeritus-hoogleraar strafrecht van de 

Universiteit van Amsterdam) in het IKON -radioprogramma De Andere Wereld. Het interview is terug te zien op 

de internetsite van het Nederlands Juridisch dagblad, <http://juridischdagblad.nl/content/view/467/53/>. 
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4.2. Gezagsverhouding & bepaalde werken 

 

De eerder genoemde eis van het bestaan van een gezagsverhouding, speelt ook een rol bij de 

toepasbaarheid van het artikel op de werken van wetenschappelijk personeel aan een universiteit. 

Indien je zou moeten concluderen dat er (in het geheel) geen gezagsverhouding is tussen de 

universiteit en de wetenschappelijke werknemer, dan is art. 7 Aw immers niet van toepassing. Het 

artikel geeft aan dat de arbeid in dienst van een ander verricht, moet bestaan in het vervaardigen van 

‘bepaalde werken’, wil de werkgever als maker worden aangemerkt. Bij de vraag naar de 

aanwezigheid van een dienstverband, lijkt echter ook de definitie ‘bepaalde werken’, een rol te 

spelen. Het is duidelijk dat de werkgever in ieder geval enige zeggenschap moet hebben over haar 

werknemer, om van een dienstverband te kunnen spreken. Voor de universiteit geldt dus, dat deze 

enige zeggenschap moet hebben over haar wetenschappelijke werknemers. Is er geen zeggenschap 

(gezagverhouding) dan is er, zoals al eerder aangegeven, geen werking van artikel 7 Aw, omdat er 

dan niet over een dienstverband gesproken kan worden. Maar moet nu, voor het toepasbaar zijn van 

artikel 7 Aw, deze gezagsverhouding zich ook uitstrekken over de inhoud van de bepaalde werken? 

Over deze vragen wordt in de literatuur verschillend gedacht. 

 

Je zou kunnen zeggen dat wetenschappelijk personeel aan een universiteit wordt aangenomen om 

werken te maken. In de eerste plaats zal het verzorgen van onderwijs vaak ook betekenen dat er 

werken gemaakt worden.104 In de tweede plaats heeft deze werknemer een onderzoekstaak. In de 

regel zal onderzoek uitmonden in een werk.  

 

Daarbij gaat het meestal om het schrijven van boek of om het publiceren in een vakblad. In de praktijk 

zal een wetenschappelijk werknemer in veel gevallen zelfs moeten publiceren. Bij het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst wordt veelal afgesproken om elk jaar een x-aantal publicaties te verzorgen. 

Daarbij kan zelfs worden afgesproken dat er in een bepaald vakblad gepubliceerd moet gaan worden. 

 

Bij het aangaan van de arbeidsrelatie zal er dus overeenstemming zijn dat er door de werknemer 

werken vervaardigd zullen worden. Een heel precieze omschrijving van die werken zal evenwel 

ontbreken. De werknemer heeft een zekere vrijheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de 

werken en vaak zal ook niet vooraf duidelijk zijn hoeveel werken er gemaakt gaan worden en 

wanneer dat zal geschieden. Wel zou je kunnen zeggen dat vooraf voor beide partijen duidelijk is, dat 

de werknemer in dienst van de werkgever wordt aangenomen met (onder andere) als taak, het 

vervaardigen van werken waarbij tevens wordt afgesproken dat de werknemer een zekere vrijheid 

geniet met betrekking tot die werken.  

 

 

                                                           
104 Zo zal er vaak lesstof op sheets gezet worden of zullen er Powerpoint-presentaties gemaakt worden.  
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Duidelijk is ook dat de werknemer binnen een bepaald kader onderwijs zal verzorgen en onderzoek 

zal verrichten, en dat er dus ook binnen dat bepaalde kader werken vervaardigd zullen worden. Een 

werknemer wordt immers aangenomen om binnen een bepaald vakgebied werkzaam te zijn.105 Al bij 

het aangaan van de arbeidsrelatie zal voor beide partijen dan ook duidelijk zijn, dat de werken die 

gemaakt gaan worden, vallen binnen het afgesproken kader (hoe breed dat kader ook is).  

 

Je zou kunnen concluderen dat de wetenschappelijk medewerker dus mede wordt aangenomen om 

bepaalde (binnen het afgesproken kader) werken te vervaardigen. Is nu daarom art. 7 Aw ook van 

toepassing op wetenschappelijk personeel aan een universiteit? De door de werknemer gemaakte 

werken zijn dan immers al snel aan te merken als werken die vervaardigd zijn ter vervulling van de 

verplichtingen die uit de dienstbetrekking voorvloeien.106 Of zou je moeten stellen dat de gemaakte 

werken vooraf niet concreet genoeg bepaald zijn, om te kunnen spreken van bepaalde werken? Van 

dat laatste is in ieder geval volgens Schuijt geen sprake omdat het er niet toe doet  “of de feitelijke 

maker het werk op eigen initiatief aandraagt of dat er een opdracht van de zijde van de werkgever 

aan ten grondslag ligt.”.107 Toch kan ook geconcludeerd worden dat art. 7 Aw hier geen toepassing 

kan vinden. De gezagsverhouding en de eis van bepaalde werken spelen daarbij een grote rol. 

 

Hier moet wel opgemerkt worden, dat het bij de genoemde werken uiteraard gaat om door de 

werknemer gemaakte auteursrechtelijk beschermde werken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat niet de 

wetenschapper zelf als geestelijke schepper van een werk moet worden aangemerkt. Dat kan ook het 

geval zijn indien deze wetenschapper wel een grote bijdrage heeft aan het uiteindelijke werk. Indien 

bijvoorbeeld voornamelijk feitelijke gegevens afkomstig zijn van deze wetenschapper, en er met die 

feitelijke gegevens door een ander (wellicht een niet wetenschappelijke werknemer) een rapport wordt 

geschreven, zal de universiteit op grond van artikel 7 Aw in beginsel als maker moeten worden 

aangemerkt. In dat geval is de wetenschapper geen auteur omdat zijn geestelijke inbreng ten aanzien 

van het werk, dermate klein is dat niet gezegd kan worden dat hij een auteursrechtelijk werk heeft 

vervaardigd. De puur feitelijke gegevens zullen dan de EOKPS-toets niet doorstaan. Het auteursrecht kan 

slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen 

intellectuele schepping van de auteur zelf (HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 Infopac).  

 

 

 

                                                           
105 Uitzonderingen daargelaten zal de medewerker aan een bepaalde faculteit en binnen een vakgroep 

werkzaam zijn. 
106 Zie: HR 19 januari 1951, NJ 1952, 37 (Van der Laan/Schoonderbeek).  
107 G.A.I. Schuijt, ‘Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers ’, 

Informatierecht/AMI 1999-7, p. 104.  
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E.D. Hirsch Ballin constateert, in verband met de vraag of art. 7 Aw van toepassing is op hoogleraren, 

dat er tussen de universiteit en hoogleraar geen gezagsverhouding is met betrekking tot de inhoud 

van de arbeid. En omdat die gezagsverhouding over de inhoud van de colleges mist, is dus art. 7 Aw 

niet van toepassing.108  

 

Voor wat betreft de reikwijdte van de gezagsverhouding gaat Hirsch Ballin van de veronderstelling 

uit, dat deze zich moet uitstrekken over de inhoud van bepaalde werken. Is er geen 

gezagsverhouding met betrekking tot de inhoud van die werken, dan is artikel 7 Aw ook niet van 

toepassing. Volgens Schuijt is deze redenering niet juist. De wetenschappelijke werknemer is wel vrij 

met betrekking tot de inhoud van wat hij publiceert, toch is hij in dienst van de universiteit.109  Omdat 

met de woorden ‘in dienst’ gedoeld wordt op de arbeidsovereenkomst is volgens Schuijt de conclusie 

dat de wetenschappelijke werknemers ‘in dienst’ zijn van universiteiten. Duidelijk is dat zowel het 

dienstverband als de gezagsverhouding, belangrijke factoren zijn om te bepalen of artikel. 7 Aw hier 

toepassing kan hebben. 

 

Zoals eerder besproken, moet er bij een dienstverband, sprake zijn van enige bedongen zeggenschap. 

Die zeggenschap kan slechts beperkt zijn tot onderwerpen van organisatorische aard.  Niet betwist 

wordt dat ook de universiteit ten aanzien van onderwerpen van organisatorische aard, zeggenschap 

heeft over haar (wetenschappelijke) werknemers. Van enige bedongen zeggenschap is dan ook 

sprake. Staat nu met deze constatering ook vast, dat de wetenschappelijke werknemer in dienst van 

de werkgever staat, in de zin van art. 7 Aw? Niet indien je, zoals Hirsch Ballin110,ervan uit gaat dat de 

universiteit óók enige zeggenschap moet hebben over de (inhoud van) de bepaalde werken. Ook 

Spoor, Verkade & Visser geven aan dat “ten aanzien van hoogleraren en ook ten aanzien van 

wetenschappelijke medewerkers van wie zelfstandig wetenschappelijk werk, waarvoor zijzelf 

verantwoordelijkheid dragen, wordt verwacht, achten wij een zeggenschap van de universitaire 

bestuursautoriteiten voor een taakstelling met voldoende bepaalbaarheid in de zin van art. 7 Aw niet 

aanwezig”. En zij vervolgen: “juist de omstandigheid dat universiteit <…> geen zeggenschap hoort te 

hebben over de inrichting en de vormgeving van de uitkomsten van het onderzoek en de publicatie 

van de opvattingen van de onderzoeker, doet er voor pleiten art. 7 Aw in deze niet van toepassing te 

doen zijn” .111 Ook Quaedvlieg gaat er van uit dat de wetenschappelijk medewerker die zelfstandig 

werkt, zelf bepaalt en dus geen door de werkgever bepaald werk maakt.112  

                                                           
108 E.D. Hirsch Ballin, ‘Auteursrecht der hoogleraren’, NJB 1950, p. 550-557, 625-626, 730, 893. 
109Zie noot 107, p. 103. 
110 Zie noot 108. 

111 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 46. 
112 Volgens Quaedvlieg is daarbij niet alleen het tekstuele argument beslissend maar ook de interpretatie van 

de tekst in het licht van de ratio van de wet en de gegroeide (en door de rechtspraak bevestigde) academische 

gewoonte: A.A. Quaedvlieg, ‘Een doelmatige allocatie van de auteursrechten van universitaire auteurs’, 

Informatierecht/AMI 2000, p. 110. 
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Schuijt gaat er daarentegen van uit dat de wetenschappelijke werknemer wèl ‘bepaaldsoortige’ 

werken tot stand brengt. De hoogleraar zou bovendien tegenwoordig in zijn werk niet meer zo vrij 

zijn als vroeger. De woorden bepaalde werken zijn daarom volgens Schuijt ook van toepassing op de 

wetenschappelijk medewerker.113   

 

4.3. Verdeeldheid in jurisprudentie en literatuur  

 

De president van de Rechtbank Zutphen114 oordeelde dat het werk dat was ontstaan uit een 

promotieonderzoek, niet moest worden aangemerkt als een werk dat voortkwam uit een 

rechtstreekse opdracht van de universiteit. Het ging hier om teksten uit een promotieonderzoek. Nu 

zal een promotieonderzoek in de regel een behoorlijk nauwkeurig omlijnde opdracht inhouden. 

Zeker vergeleken met de aanstelling van een hoogleraar of ander (vast) wetenschappelijk personeel 

waarbij de aanstelling (of dienstverband) vaak een veel ruimer kader omvat waarbinnen onderzoek 

zal worden verricht. Omdat nu het werk niet is ontstaan uit een rechtstreekse opdracht, werd door 

de rechter art. 7 Aw niet van toepassing verklaard. De rechter lijkt er hier van uit te gaan, dat de 

wetenschappelijke publicatie niet als ‘bepaald werk’ is aan te merken.  

 

Schuijt115 vindt het een aanvechtbare beslissing, omdat art. 7 Aw niet de eis stelt dat er een 

rechtstreekse opdracht moet zijn. Volgens Schuijt had de rechter moeten onderzoeken of de auteur 

krachtens aanstelling geacht werd wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Ik zie echter niet hoe 

de rechter in dat geval tot een andere beslissing had kunnen komen. De universiteit heeft als 

werkgever hier immers geen  zeggenschap ten aanzien van het gemaakte werk, waardoor de arbeid 

verricht in dienst van de universiteit, ook niet kan bestaan uit het vervaardigen van die specifiek 

bepaalde werken (die voortkomen uit het promotieonderzoek) waarover het in casu ging. Een werk 

dat voorkomt uit een promotieonderzoek, kan niet worden aangemerkt als resultaat van een 

rechtstreekse opdracht van de universiteit. Het werk is immers het resultaat van de arbeid die de 

werknemer in alle vrijheid heeft verricht, zonder zeggenschap (gezagsverhouding ten aanzien van het 

werk) van de universiteit als werkgever. 

 

 

                                                           
113 G.A.I. Schuijt, ‘Nogmaals artikel 7 Auteurswet en de wetenschappelijke werknemers’, Informatierecht/AMI 

1999, p. 104. Schuijt is niet de enige die van mening is dat de wetenschappelijke publicaties bepaalde werken 

zijn. Zo ook: A.C.G. de Beer, ‘Auteursrecht van universitaire auteurs’, in: D. Kokkini-Iatridoe & F.W. Grosheide 

(red.), Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1989, Lelystad: Vermande 1989, p. 385-428. 
114 Pres. Rb. Zutphen 28 april 1981, BIE 1982, p. 182. Overigens ging het hier niet om een geschil tussen de 

universiteit en de wetenschappelijk auteur. In casu ging het om plagiaat door een derde gepleegd waarbij 

zowel de universiteit als de feitelijke auteur als eisende partij optraden.   

115 zie noot 113. 
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 Indien de rechter had onderzocht of de werknemer krachtens zijn aanstelling  geacht werd 

wetenschappelijk onderzoek te doen, zou deze waarschijnlijk tot de conclusie komen dat het doen 

van onderzoek inderdaad tot zijn takenpakket zou behoren. Daarmee is echter gezien het hierboven 

vermelde nog niet gezegd dat het daaruit voortkomend werk, een bepaald werk is in de zin van 

artikel 7 Aw.   

 

In de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in 1987116, kwam het hof tot het oordeel dat art. 7 Aw 

wèl van toepassing was, in een geschil tussen een onderzoeker en de Rijksuniversiteit Leiden. Het hof 

oordeelde onder meer: “Aan Rooijakkers kan worden toegegeven dat veelal wordt verdedigd dat bij 

wetenschappelijke publikaties van de hand van hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers die 

aan universiteiten zijn aangesteld voor het geven van onderwijs en/of het doen van onderzoek, het 

auteursrecht aan de schrijvers zelf toekomt. Met deze categorie mag echter Rooijakkers voor de 

kwestie waarover het in dit geding gaat niet op een lijn worden gesteld.”. Volgens het hof wordt het 

wetenschappelijk personeel in de regel aangesteld met een heel algemene onderzoeksopdracht. 

Artikel 7 Aw is in die gevallen niet van toepassing omdat “de aanstelling als zodanig niet omvat de 

opdracht tot oplevering van een specifiek bepaald en geconcretiseerd wetenschappelijk produkt.”. Bij 

de onderzoeker was in dit geval geen sprake van een algemene taakomschrijving maar van een 

opdracht tot het vervaardigen van een specifiek werk. Het resultaat van zijn opdracht, het 

eindrapport, kan volgens het hof slechts gezien worden “als een in de aanstelling van Rooijakkers 

beoogd, specifiek, gevolg van zijn tijdelijk dienstverband”. Met andere woorden, het werk is een 

bepaald werk in de zin van art. 7 Aw.  

 

Belangrijk in deze uitspraak is vooral de soort en inhoud van het dienstverband. De werknemer is 

met de universiteit een tijdelijk dienstverband aangegaan, met als doel het vervaardigen van een 

specifiek rapport. De werknemer is dus niet aangenomen om zelf in alle vrijheid onderzoek te 

verrichten. Ook was de onderzoeker niet zelf als eindverantwoordelijke voor het rapport aan te 

merken.117 Die omstandigheden hebben er toe geleid dat deze onderzoeker niet gelijkgesteld kon 

worden met (ander) wetenschappelijk personeel ten aanzien waarvan art. 7 Aw niet van toepassing 

is. De aard en de inhoud van het dienstverband van de onderzoeker resulteerde hier in een 

gezagsverhouding van de werkgever die van dien aard was, dat deze ook inhoudelijk invloed kon (en 

mocht) uitoefenen op het werk. Wel kan je je afvragen of de universiteit de academische vrijheid hier 

wel voldoende in acht heeft genomen. Je zou kunnen zeggen dat door de specifieke opdracht, de 

werknemer hier niet als (vrije) wetenschapper is aangenomen en in dat verband (voor die opdracht) 

niet als wetenschappelijk personeel in dienst was van de universiteit.  

                                                           
116 Hof Den Haag 14 oktober 1987 (Rooijakkers/RUL), NJ 1989, 220, IER 1988, p. 70. 
117 Het hof geeft aan dat de werkgever ‘niet is te zien als een instelling die aan de eigenlijke schepping van het 

werk vreemd is.’ en ‘Prof. Kobben kon zich als verantwoordelijk voor de eindredactie van het rapport 

beschouwen.’.  Prof. Kobben was projectleider bij het onderzoek waar de betreffende onderzoeker aan mee 

werkte.  
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Geconcludeerd kan worden dat er in de literatuur wel wordt betoogd, dat de zeggenschap van de 

werkgever -voor de toepasbaarheid van artikel 7 Aw- ook gericht moet zijn op de bepaalde werken. 

Slechts een zeggenschap ten aanzien van onderwerpen van organisatorische aard, is dan dus niet 

voldoende. Ten aanzien van de gezagsverhouding, moet er dus onderscheid gemaakt worden in de 

gezagsverhouding die nodig is om te kunnen spreken van een arbeidsrelatie en de gezagsverhouding 

die nodig is om te kunnen spreken van bepaalde werken. Nu de universiteit geen zeggenschap heeft 

over deze bepaalde werken (en ook niet zou moeten hebben), mist deze gezagsverhouding. Wel is er 

voldoende gezagsverhouding om van een arbeidsverhouding (overeenkomst) te kunnen spreken 

maar -zo wordt er voornamelijk betoogd- er is onvoldoende werkgeversgezag ten aanzien van de 

bepaalde werken.  

 

4.4. De academische vrijheid & het werkgeversauteursrecht 

 

Naar de letter van artikel 7 Aw, wordt de universiteit als werkgever -onder omstandigheden- 

aangemerkt als maker van werken vervaardigd door personeel in dienst van die instelling. Zou de 

universiteit als maker moeten worden aangemerkt van werken gemaakt door haar wetenschappelijk 

personeel en zouden haar daarmee alle auteursrechtelijke bevoegdheden toekomen die de 

auteurswet aan de maker toekent, dan is een botsing met de academische vrijheid alles behalve 

ondenkbaar. Het resultaat van de toepasbaarheid van artikel 7 Aw, zou daarom in ieder geval 

onbevredigend zijn.  

     

De academische vrijheid geeft het wetenschappelijk personeel een zekere vrijheid waarbinnen hij de 

wetenschap kan beoefenen. Die vrijheid ziet hier vooral op bescherming van de wetenschapper 

tegen de werkgever, om te bewerkstelligen dat deze een zekere afstand bewaart tot de werknemer. 

Hiermee is de academische vrijheid ook te zien als een uitvloeisel van de vrijheid van meningsuiting. 

De wetenschappelijke vrijheid geeft (onder meer) bescherming tegen het (rechtstreeks) ingrijpen in 

de inhoud van door de wetenschapper uitgedragen boodschappen. Dit recht van de wetenschapper 

brengt met zich mee, dat de universiteit als werkgever een zeker zeggenschap verliest. Een van de 

gevolgen van deze vrijheid van de wetenschapper en het verlies van zeggenschap bij zijn werkgever, 

is dat de arbeid die hij verricht in dienst van de universiteit, niet bestaat uit het vervaardigen van 

bepaalde werken. Art. 7 Aw is op deze werknemer daarom niet van toepassing.  

 

Zou je anders concluderen en de universiteit wel als maker bestempelen, dan bezit de universiteit 

bovendien  rechten die zij niet kan uitoefenen. Door de universiteit te bestempelen als maker van een werk 

gemaakt door wetenschappelijk personeel ten aanzien waarvan de academische vrijheid in acht genomen 

moet worden, wordt de situatie gecreëerd dat de instelling rechten krijgt toebedeeld (zoals het recht een 

werk inhoudelijk te wijzigen), terwijl het uitoefenen van deze rechten in strijd is met de academische 

vrijheid. Bovendien zit de feitelijk maker dan ook zonder deze rechten, waardoor dan feitelijk niemand ze 

kan uitoefenen. 
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 Deze is dan immers geen maker in de zin van de Auteurswet. De ‘echte’ auteur zou ten aanzien van het 

werk alleen dan rechten kunnen verwerven, indien de universiteit deze overdraagt.  

 

Een dergelijke gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten is overigens wel mogelijk. Art. 7 Aw 

bepaalt immers ‘tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen’. De problematiek van een (al dan niet 

verplichte) overdracht van auteursrechten aan de werknemer, om strijdigheid met de academische vrijheid 

te voorkomen, doet zich niet voor indien de universiteit niet door de wet als maker wordt aangemerkt.  

 

De academische vrijheid heeft dus invloed op de toepasbaarheid van artikel 7 Aw op 

wetenschappelijk personeel. Daarnaast speelt ook buiten het werkgeversauteursrecht het beginsel 

een rol.  Indien art. 7 Aw niet van toepassing is, heeft de universiteit verschillende mogelijkheden om 

auteursrechten te verwerven. Dit kan bijvoorbeeld door een bepaling in de cao of in de individuele 

arbeidsovereenkomst.118 In die gevallen zal de universiteit met betrekking tot de auteursrechten, niet 

zondermeer alles overeen kunnen komen. De academische vrijheid stelt grenzen aan de vrijheid van 

de universiteit om de auteursrechten van haar wetenschappelijke werknemers te verwerven. De 

academische vrijheid die door de universiteiten in acht genomen moet worden, heeft daarmee 

invloed op het auteursrechtbeleid van de instelling.  

 

4.5. Bepaalde en niet-bepaalde werken  

 

Dat art. 7 Aw spreekt van arbeid die moet bestaan uit het vervaardigen van bepaalde werken, geeft 

een sterk argument om het artikel niet van toepassing te verklaren voor wetenschappelijk personeel. 

De universiteit heeft als werkgever namelijk geen zeggenschap over de inhoud en vormgeving  van 

de gemaakte werken. Van de medewerker wordt verwacht dat er zelfstandig en onder eigen 

verantwoordelijkheid werken tot stand gebracht worden. Juist voor de werken die de werknemer als 

wetenschapper maakt in het kader van zijn onderzoekstaak bij de universiteit, zal de academische 

vrijheid haar gelding doen. Ook indien die taak vooraf nauwkeurig was omschreven. Binnen het 

kader van die (al dan niet nauwkeurig omschreven) onderzoekstaak, moet de wetenschapper immers 

alle vrijheid hebben om zijn werk te kunnen doen.  

 

Wel zal er bij het aangaan van de arbeidsrelatie zijn overeengekomen dat de werkzaamheden zullen 

worden verricht binnen een bepaald kader (vakgebied of specialisatie). Naar mijn mening is de 

gezagsverhouding ten aanzien van de werken die de werknemer in dienst van de universiteit 

vervaardigt, te klein om te kunnen spreken van bepaalde werken.  

Dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt afgesproken om binnen een bepaald kader 

de werkzaamheden te verrichten, doet niets af aan de gezagsverhouding ten aanzien van de werken. 

 

                                                           
118 Ik kom hier nog over te spreken in het volgende hoofdstuk. 
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Ook indien een hoogleraar een nauw omschreven leeropdracht krijgt, zal de universiteit na het 

aangaan van de arbeidsrelatie geen bemoeienis kunnen hebben met de werken die door de 

werknemer vervaardigd worden. Anders dan Schuijt, geeft dat voor mij reden om aan te nemen dat 

de woorden bepaalde werken op deze werknemer niet van toepassing zijn. De academische vrijheid 

brengt namelijk mee, dat de invloed van de universiteit als werkgever op de werken van de 

wetenschappelijke werknemer, nihil is. De consequentie van deze vrijheid van de wetenschappelijk 

medewerker, is dat deze geen vooraf bepaalde werken tot stand brengt. 

 

Toch kan het voorkomen dat de wetenschappelijke werknemer in dienst van de universiteit een werk 

vervaardigt, dat wel als bepaald werk moet worden aangemerkt.    

 

Bijvoorbeeld  indien een hoogleraar in opdracht van de universiteit volgens bepaalde richtlijnen een 

samenvatting schrijft van de in de colleges te behandelen lesstof. Bij een dergelijk stuk -bijvoorbeeld voor 

gebruik op de internetsite van de universiteit- zou de universiteit eisen kunnen stellen aan de lengte en 

opbouw, zodat het een eenheid vormt met de  stukken van andere medewerkers. In dat geval zal ook de 

eindverantwoordelijkheid van het stuk niet bij de wetenschappelijk werknemer liggen. 

 

In een dergelijk geval kan het zijn dat art. 7 Aw wel van toepassing is waardoor de universiteit als 

maker moet worden aangemerkt. Het zal dan gaan om werken waarvoor de universiteit de 

academische vrijheid niet in acht hoeft te nemen en de werkgever wel zeggenschap heeft (en ook 

kan hebben) over het te vervaardigen werk. De werknemer zal in die gevallen minder (creatieve) 

vrijheid hebben en de inbreng van de werkgever zal ten aanzien van deze werken juist groter zijn. De 

universiteit is dan verantwoordelijk voor dat werk, de werknemer niet. 

 

In het geval dat er een ‘bepaald’ werk wordt vervaardigt, zal het gaan om een werk dat is gemaakt 

zonder dat er sprake is van vrije wetenschapsbeoefening. Ook buiten het geval dat de werknemer 

een specifieke opdracht krijgt tot het schrijven van een dergelijk stuk, kun je stellen dat dit werk 

voortvloeit uit de onderwijstaak van de werknemer. Het werk wordt dan vervaardigd ten behoeve 

van de universiteit en niet zozeer ten behoeve van de wetenschap. Over dergelijke werken zal de 

universiteit meer zeggenschap (kunnen) hebben ten aanzien van de vorm en inhoud. De 

academische vrijheid zal de universiteit in beginsel niet beletten om op deze werken zeggenschap uit 

te oefenen. In dat geval kan artikel 7 Aw dan dus wel van toepassing zijn. De universiteit wordt dan 

als maker van het werk aangemerkt.  
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4.6. Verantwoordelijkheden 

 

De voorbeelden uit de inleiding maakte al duidelijk dat de universiteiten er baat bij kunnen hebben, 

zich inhoudelijk te bemoeien met het werk van een werknemer. Vooral indien een uitlating van een 

medewerker, de universiteit schade kan berokkenen. Het college van Bestuur zal in die gevallen de 

betreffende werknemer trachten aan te sporen, zijn uitingen aan te passen. Duidelijk is ook , dat de 

academische vrijheid -maar ook de ‘gewone’ vrijheid van meningsuiting- van de wetenschapper, daar 

mee kan botsen.  

 

In de genoemde voorbeelden, waren het de werknemers die (in eigen naam) hun mening 

verkondigden. Hoe anders wordt dit, indien nu de universiteit de maker is van het werk? Indien nu de 

universiteit van de -in het openbaar uitgesproken- rede , als maker moet worden aangemerkt, krijgt 

zij ook een extra verantwoordelijkheid. Waar de instelling immers nu het werk van de werknemer 

niet zo maar kan aanpassen, heeft zij als maker juist als enige dit (uitsluitende) recht. De 

consequentie is in ieder geval; hoe meer rechten de universiteit toekomen, hoe meer 

verantwoordelijkheid deze zelf heeft ten aanzien van het werk! 

 

Het bovenstaande kan behoorlijke consequenties hebben. De universiteit, en dus het College van 

Bestuur, heeft een zekere afstand tot haar medewerkers. De academische vrijheid draagt hier aan 

bij. De wetenschappelijk werknemer kan -in zekere mate- zelfstandig zijn werk doen. Het college van 

Bestuur is dan ook in beginsel niet verantwoordelijk voor de uitingen van haar wetenschappelijk 

personeel. Maar wat nu indien de instelling de bevoegdheid heeft om een werk inhoudelijk te 

wijzigen, of zelf kan beslissen het werk niet openbaar te maken? Je zou kunnen betogen dat in dat 

geval de universiteit wel een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Zij kan dan immers de gewraakte 

publicatie verbieden of er bepaalde passages uit verwijderen. 

 

Die verantwoordelijkheid speelt in ieder geval een rol in alle gevallen dat de universiteit als maker 

aangemerkt wordt. Óók indien artikel 7 Aw van toepassing zou zijn op ‘wetenschappelijke’ werken. 

Indien nu de universiteit maker van het werk is, zal de instelling in beginsel ook de volledige  

verantwoordelijkheid moeten dragen voor het werk. Behalve voor de inhoud, zal de universiteit als 

maker ook verantwoordelijk zijn voor het wel of niet publiceren. Het niet publiceren van een stuk kan 

grote gevolgen hebben. In ieder geval voor (de reputatie van) de werknemer die het heeft 

geschreven. Ook het te laat of op de verkeerde plaats publiceren kan gevolgen hebben. Deze 

nadelige gevolgen voor de betreffende feitelijke auteur, zullen overigens veelal ook nadelig zijn voor 

de universiteit waar hij werkt. Naar mijn mening zijn er dan ook gevallen denkbaar waarbij de 

werknemer of een derde schade kan leiden, waarvoor de universiteit in die gevallen 

verantwoordelijk (en aansprakelijk!) gehouden kan worden.   

 

 



Scriptie  | De auteursrechtelijke positie van universitair wetenschappelijk personeel |  Pieter de Laat 

48 

 

4.7. Conclusie toepassing artikel 7 Aw 

 

Omdat de vrijheid van de wetenschapper naar mijn mening reden is om aan te nemen dat er geen 

sprake is van arbeid die bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken, speelt de academische 

vrijheid een belangrijke rol. De universiteit mist een zekere zeggenschap over het wetenschappelijk 

personeel, omdat de academische vrijheid de instelling gedeeltelijk zeggenschap ontneemt. Het 

kader waarin de werknemer werken vervaardigt wordt ook in zekere mate bepaald door deze 

academische vrijheid. De leeropdracht van de hoogleraar kan dan nog zo nauw zijn omschreven, de 

wetenschappelijke vrijheid geeft de wetenschapper altijd een zeker marge waarbinnen deze zijn 

werk kan doen. 

 

Hetzelfde geldt mijns inziens ook voor de promovendi die door de universiteit worden aangesteld om 

-op een vastgesteld onderwerp- te promoveren. Het kader waarbinnen deze zijn werk zal 

vervaardigen, is vaak veel kleiner dan bij de hoogleraar het geval zal zijn. Nu zal immers niet alleen 

het vakgebied waarbinnen deze zijn werk zal verrichten van te voren zijn vastgesteld, maar ook zal 

zijn overeengekomen welk specifiek onderzoek er zal worden verricht. Ook staat vast dat er een werk 

vervaardigd zal worden, nu het doel is een proefschrift tot stand te brengen. Toch is ook degene die 

promoveert, binnen dat vooraf overeengekomen kader, vrij in zijn onderzoek. De academische 

vrijheid is immers ook op hem van toepassing. Die vrijheid brengt met zich mee dat de universiteit 

zeggenschap verliest ten aanzien van de totstandkoming van het werk. Ook als de werkgever het niet 

eens is met het werk, kan deze de promovendus niet verplichten het werk inhoudelijk aan te passen. 

 

Afgezien overigens van de vraag of die aanpassing nodig is om te kunnen promoveren. Ook is het in de 

praktijk niet de universiteit (College van Bestuur) maar de promotor of andere wetenschapper die dan 

inhoudelijke eisen zal stellen. Deze eisen staat echter los van de auteursrechtelijke status van het werk. 

 

Voor wetenschappelijk universitair personeel (bv. universitair docent), zonder een specifieke opdracht 

waaruit een werk zou moeten voortkomen, geldt het voorgaande uit dit hoofdstuk  uiteraard onverkort. 

Ook zij kunnen ’bepaalde’ en ‘onbepaalde’ werken maken. Ook dan zal er dus veelal een specifieke 

opdracht van de universiteit zijn vereist, voordat er van een ‘bepaald werk’ sprake kan zijn    

 

Concluderend komt het hier op neer, dat werken van personeel ten aanzien waarvan de universiteit 

de academische vrijheid in acht dient te nemen, dus geen ‘bepaalde werken’ zijn als bedoeld in art. 7 

Aw, omdat de werkgever in die gevallen zeggenschap mist ten aanzien van die werken. Voor de 

andere werken, die wel ‘bepaald’ zijn, zal art. 7 Aw wel van toepassing kunnen zijn.  

 

Over de vraag tot in hoeverre de persoonlijkheidsrechten gelding (kunnen) hebben in het geval art. 7 

Aw van toepassing is, is reeds gesproken. In de volgende paragraaf vat ik kort samen tot in hoeverre 

de wetenschapper deze rechten kan inroepen. 
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4.8. Persoonlijkheidsrechten 

 

Ten aanzien van de werken van wetenschappelijk personeel aan een universiteit, speelt de 

problematiek rond de persoonlijkheidsrechten ook een rol. Welke rol, hangt af van de 

toepasbaarheid van artikel 7 Aw op de werken van deze werknemers. Indien het 

werkgeversauteursrecht immers geen toepassing heeft, zullen er ook nauwelijks problemen ontstaan 

bij het inroepen van persoonlijkheidsrechten. Pas als de universiteit wordt aangemerkt als maker, is 

het de vraag aan wie de persoonlijkheidsrechten toekomen.  

 

In het geval dat artikel 7 Aw van toepassing zou zijn op de werken van wetenschappelijk personeel 

aan een universiteit zou moeten  worden geconcludeerd dat de persoonlijkheidsrechten (ook dan) bij 

de wetenschapper blijven. Voor wat betreft de werken die voorvloeien uit de onderzoekstaak, is er 

een grote vrijheid in het bepalen van de inhoud en de vorm. De creatieve inbreng van de universiteit 

zal ten aanzien van de werken nihil zijn. De academische vrijheid brengt met zich mee, dat een 

zekere vrijheid voor het wetenschappelijk personeel gewaarborgd moet zijn. Het gevolg daarvan is, 

dat de werknemer een ruime mogelijkheid heeft om de persoonlijkheidsrechten te laten gelden. Met 

betrekking tot werken waarin de universiteit als werkgever wel creatieve inbreng heeft, kunnen de 

verhoudingen anders liggen. Vaak zal het dan gaan om door de werknemer te verrichten 

werkzaamheden, waar de academische vrijheid geen (of minder) een rol speelt. 

 
4.9. Afschaffing verbindende kracht 

 

De toepassing van het werkgeversauteursrecht voor de werken van het wetenschappelijk personeel, 

zou niet automatisch ook tot problemen hoeven te leiden. Indien de universiteit als maker kan 

worden aangemerkt, is daarmee immers nog niet gegeven dat zij van uitoefening van deze rechten 

ook daadwerkelijk gebruik maakt. Verkade merkt in 1986119  (al) op dat er in de praktijk nauwelijks 

sprake is van uitoefening van auteursrechten door universiteiten (of van hun bestuurders). In het 

artikel merkt Verkade eveneens op dat Veegens120 al in 1952 hetzelfde concludeerde. Veegens 

merkte in zijn noot op dat “-zo al van een aan de universiteit toekomend auteursrecht moest worden 

uitgegaan- ten deze sprake was van een schoolvoorbeeld van afschaffing van de verbindende kracht 

van de wet door de gewoonte”. Veegens schreef dit al in 1952, dus veertig jaar na de invoering van 

de Auteurswet uit 1912. Inmiddels is de invoering van de Auteurswet bijna honderd jaar geleden. Het 

in onbruik raken van een wet, kan dus het verlies van verbindende kracht van die wet door 

gewoonte, als gevolg hebben.121 Ik ga niet verder in op de vraag tot in hoeverre daar hier sprake van 

is. Wel is de vraag voor de volledigheid het vermelden waard. 

                                                           
119 D.W.F. Verkade, ‘Een nog net niet verboden artikel.’, NJB 1986, p. 1235. 
120 In zijn noot onder HR 19 januari 1951, NJ 1952, 37. Eveneens aangehaald in: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & 

D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 45. 

121 In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wet AB. 
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5. AUTEURSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN DE CAO 
 

De auteursrechtelijke status van de wetenschappelijke werken wordt niet enkel bepaald door de 

toepasbaarheid van art. 7 Aw. De auteursrechthebbende kan zijn rechten overdragen en over die 

overdracht kunnen afspraken worden gemaakt. In dit hoofdstuk bespreek ik de auteursrechtelijke 

bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nederlandse universiteiten. Ook komt de 

geschiedenis aan bod, die een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van deze bepalingen. Met 

name het ontwerp-rechtspositiebesluit wetenschappelijk onderwijs en de kritiek daarop worden 

besproken. 

 

5.1. De cao 

 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker, aldus artikel 1 Aw. Zoals besproken is die 

maker in de meeste gevallen de feitelijke maker en in een aantal gevallen een ander. De Auteurswet 

bepaalt in artikel 2 dat de maker zijn uitsluitende recht geheel of gedeeltelijk kan overdragen, met 

een daartoe bestemde akte. Naast deze overdracht122, kunnen partijen ook verbintenisrechtelijke 

afspraken maken. De auteursrechthebbende kan ook een ander toestemming geven door middel van 

een vormvrije overeenkomst (vaak licentieovereenkomst genoemd), om de auteursrechten uit te 

oefenen.  

 

Ook bij collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen afspraken gemaakt worden tussen de 

werkgever en werknemer. Deze collectieve afspraken roepen niet alleen tussen partijen 

verplichtingen en rechten in het leven, maar ook tussen andere, individuele werkgevers en 

werknemers.123 De cao is vooral een belangrijke rechtsbron omdat zeer veel (in Nederland ongeveer 

driekwart124) werknemers onder een cao vallen. In veel gevallen zal naast de individuele 

arbeidsovereenkomst dus ook een cao in belangrijke mate bepalend zijn voor de 

arbeidsvoorwaarden. Ook op de werknemers van universiteiten is een cao van toepassing. 

Tegenwoordig gaat het om één cao die van toepassing is op zowel de openbare als de bijzondere 

universiteiten. De openbare universiteiten125 vormen samen met de bijzondere126 universiteiten, de 

vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU).  

                                                           
122 Het gaat hier om de goederenrechtelijke rechtsfiguur van art. 3:83 BW. 
123 Zie artikel 1 WCAO. 

124 I.P Asscher-Vonk & W.J.P.M. Fase, F.M. Noordam, Hl. Bakels, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, 

Deventer: Kluwer 2005, p. 218. 
125 De openbare universiteiten: Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, 

Enschede, Rotterdam en Maastricht en de Open Universiteit Nederland te Heerlen.  

126 De bijzondere universiteiten: Amsterdam, Nijmegen en Tilburg. 
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Als werkgeversvereniging voert zij overleg met de werknemersorganisaties127 over de 

arbeidsvoorwaarden, met als resultaat een cao die van toepassing is op circa 52.000 werknemers. 

Deze cao bevat ook bepalingen met betrekking tot het auteursrecht van werken die gemaakt worden 

door werknemers van de universiteit. Nog voordat er auteursrechtelijk bepalingen in de cao waren 

opgenomen die voor alle128 universiteiten van toepassing waren, is getracht het auteursrechtbeleid 

voor de universiteiten collectief te regelen in het Rechtspositie reglement wetenschappelijk 

onderwijs. Een van de voornaamste redenen daarvoor was dat de universiteiten ontevreden waren 

over het auteursrechtbeleid. 

 

In de eerste versie van het concept RRWO waren al auteursrechtelijke bepalingen opgenomen. Deze 

weken echter af van het standpunt van de universiteiten (in de VSNU). De instellingen wilden dat het 

werkgeversauteursrecht als uitgangspunt genomen werd zodat zij in bepaalde gevallen 

auteursrechthebbenden zouden zijn. 129  

 

5.2. Het ontwerp-rechtspositiebesluit wetenschappelijk onderwijs 

 

De universiteiten (de colleges van bestuur in de VSNU) wilden meer zeggenschap over de werken die 

door haar werknemers werden gemaakt. Het uitgangspunt moest zijn dat wettelijke regeling van het 

werkgeversauteursrecht, de universiteiten in een groot aantal gevallen auteursrechthebbende zou 

maken. Buiten die gevallen zou er ook de mogelijkheid voor de universiteiten moeten zijn om de 

medewerkers de auteursrechten verplicht te laten overdragen. In een nieuwe versie van het concept 

RRWO (1987), waren de genoemde wensen van de instellingen grotendeels verwerkt.  

 

Op het ontwerp-besluit is vervolgens veel kritiek ontstaan. Met name130 Verkade en Kortmann 

bekritiseerde de concept artikelen. Volgens Verkade waren de voorstellen “in strijd met de wet, 

misleidend, in strijd met fundamentele academische beginselen en tradities, contra-productief en per 

saldo ongunstig voor de O & W-begroting”.131  

  

                                                           
127Dat zijn de volgende: ABVAKABO FNV, AC/FBZ, CNV Publieke Zaak, CMHF en de VAWO.  
128 De cao voor openbare universiteiten bevat pas sinds het jaar 2000 specifieke bepalingen omtrent het 

auteursrecht. Sinds 2004 is er één cao voor zowel openbare als bijzonder universiteiten.  

129 Zie ook: W.A.M. Mossink, Auteursrechten op wetenschappelijke publicaties, (IWI-rapport 1997, herziene 

uitgave in 1999) Baarn: Drukkerij Bakker 1999, p. 47-52. 
130 Zie behalve Verkade en Kortmann (noten hierna) ook nog: D.R. Kooyman, E.M.H. Hirsch Ballin, M. Klein en 

H.J. Woltring in NJB 1987 p. 144-148. 

131 D.W.F. Verkade, ‘Een nog net niet verboden artikel’, NJB 1986, p. 1235. 
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Kortmann is het met Verkade eens en benadrukt nog de strijdigheid van het besluit (een algemene 

maatregel van bestuur) met artikel 7 van de Grondwet.132 Het ontwerp wordt later gewijzigd, maar 

ook met het aangepaste artikel 22 RRWO is Kortmann het niet eens. In de kern gaat het er om dat 

het verplicht afstaan van (toekomstige) auteursrechten door (nieuwe) werknemers, in strijd is met -in 

ieder geval- de Grondwet.133 Volgens artikel 22 van het besluit zou het bevoegde gezag namelijk van 

solliciterende personen kunnen afdwingen dat deze hun (toekomstig) auteursrecht afstaan.  

Het via deze privaatrechtelijke weg (overeenkomst) kunnen afdwingen dat van deze rechten afstand 

wordt gedaan, is volgens Kortmann in strijd met de Grondwet. De bepaling geeft de overheid -het 

merendeel van de universiteiten is rijksuniversiteit-, dan immers het recht om te beslissen over het al 

dan niet en op welke wijze publiceren van werken van wetenschappelijk personeel. Ook in het advies 

van de Raad van State werd vervolgens verwezen naar een mogelijke strijdigheid met artikel 7 GW en 

met de Auteurswet. De kritiek op de artikelen 22 en 23 hebben er  mede toe geleid dat deze nooit 

zijn ingevoerd. 

 

5.3. De cao van de Nederlandse universiteiten 

 

In het jaar 1999-2000 kwam het onderwerp over de auteursrechten wederom op de agenda. De 

VSNU spreekt bij de onderhandeling over de nieuwe cao (van januari 1999 tot juni 2000) met de 

vakorganisaties af het onderwerp aan een nadere studie te zullen onderwerpen. Belangrijk bij de 

onderhandelingen is het rapport ‘Auteursrechten op wetenschappelijke publicaties’134, dat in 

opdracht van het IWI135 door de Open Universiteit in de persoon van W. Mossink in 1997 is 

vervaardigd. Het onderzoek wordt met name uitgevoerd om duidelijkheid te scheppen in de vraag 

aan wie de auteursrechten van werken van universitaire medewerkers toekomen. Ook moet worden 

voorzien “in een aanpak voor een auteursrechtenbeleid dat de wetenschappelijke onderwijs- en 

onderzoekinstellingen kunnen gebruiken indien zij het pad van de elektronische beschikbaarstelling 

van de wetenschappelijke informatie opgaan, waardoor zij in staat zijn slagvaardiger in te spelen op 

de veranderingen ontstaan door de ontwikkelingen in de informatie-en 

communicatietechnologie.”136  

 

                                                           
132 C.A.J.M. Kortmann, ‘Het einde van de wetenschappelijke vrijheid van drukpers?’, NJB 1986, p. 1311. Beiden 

benadrukken eveneens de strijdigheid van het besluit met de Auteurswet. 
133 C.A.J.M. Kortmann, ‘Goochelen met de wetenschappelijke vrijheid van drukpers’, NJB 1987, p. 892. 
134 W.A.M. Mossink, Auteursrechten op wetenschappelijke publicaties, (IWI-rapport 1997, herziende uitgave in 

1999) Baarn: Drukkerij Bakker 1999. 
135De Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening is een bestuurlijk platform waarin de Nederlandse 

universiteiten, de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen en de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek participeren. 

136 W.A.M. Mossink, Auteursrechten op wetenschappelijke publicaties, Baarn: Drukkerij Bakker 1999, p. 3. 
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Dat het voor de universiteiten steeds belangrijker lijkt te worden, zelf over de auteursrechten te 

kunnen beschikken, heeft vooral te maken met het nieuwe digitale tijdperk. Dat nieuwe tijdperk 

maakt het voor de universiteit mogelijk, zonder tussenkomst van een uitgever, zelf informatie 

eenvoudig openbaar te maken. De instelling kan nu immers zelf op eenvoudige wijze een database 

aanmaken waarin publicaties van werknemers verzameld kunnen worden. Die publicaties kunnen 

dan makkelijk via internet (of intranet) geraadpleegd worden. Nu beheersen vooral de uitgevers voor 

een belangrijk deel de informatieketen.137 Duidelijk is dat de universiteiten de huidige praktijk graag 

anders zien. De cao voor de Nederlandse universiteiten bevat daarom thans bepalingen over de 

intellectuele eigendomsrechten.  

 

5.4. Auteursrechtelijke bepalingen 

 

Voor wat betreft de auteursrechten bepaalt de cao (art. 1.22) dat de werknemer, onverminderd het 

bepaalde in artikel 7 Aw, op verzoek de auteursrechten (niet de persoonlijkheidsrechten) geheel of 

gedeeltelijk overdraagt. Het gaat dan om werken waarvoor de meldingsplicht van art. 1.21 bestaat. 

Het artikel over de meldingsplicht is voornamelijk geschreven voor het geval dat een werknemer een 

(octrooieerbare) uitvinding doet, of een ras wint waarop kwekersrecht verkregen kan worden. In die 

gevallen is de werknemer verplicht daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de werkgever, onder 

overlegging van gegevens over de uitvinding of het ras. De werknemer heeft deze verplichting indien 

het doen van de uitvinding of winnen van het ras, zich voordoet tijdens of anderszins in samenhang 

met de uitoefening van zijn functie. Lid 2 geeft aan dat de werknemer de mededeling moet doen op 

het moment dat duidelijk is dat er van een zodanige uitvinding of ras sprake kan zijn. Indien de 

uitvinding voltooid is of het ras is gewonnen, wordt de werknemer in ieder geval geacht tot een 

dergelijk oordeel te komen.  

 

Lid 3 van het artikel bepaalt vervolgens dat het bovenstaande zoveel mogelijk van overeenkomstige 

toepassing is indien een werknemer een auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt, indien en 

voor zover de werkgever niet anders heeft bepaald. Vervaardigt nu de werknemer een werk 

waarvoor een dergelijke meldingsplicht bestaat, dan kan het zijn dat de universiteit de werknemer 

verzoekt de auteursrechten over te dragen, teneinde de universiteit in staat te stellen om daarvan 

binnen een nader te bepalen termijn in het kader van de vervulling van zijn wettelijke taken gebruik 

te maken.  

 

                                                           
137 Zo bepalen de uitgevers ook ‘in hoge mate welke informatie uit het totale productieaanbod breed 

beschikbaar komt, en tegen welke prijs’. Zie: W.A.M. Mossink, ‘suggesties voor een universitair beleid voor 

auteursrechten op wetenschappelijke publicaties’, in P.B. Hugenholtz, J.J.C. Kabel & G.A.I. Schuijt (red.), 

Universiteit en auteursrecht. Wetenschappelijke informatievoorziening in een digitale omgeving, Amsterdam: 

Cramwinckel 1998, p. 84. 
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De meldingsplicht bestaat voor “De werknemer die tijdens of anderszins in samenhang met de 

uitoefening van zijn functie een mogelijk octrooieerbare uitvinding doet dan wel door kweekarbeid een 

ras wint, waarop mogelijk kwekersrecht kan worden verkregen”. Indien een auteursrechtelijk beschermd 

werk is vervaardigd geldt (volgens art. 1.21 lid 1 jo lid 3) zo veel mogelijk hetzelfde. De universiteit kan 

een werknemer dus verzoeken de rechten over te dragen indien het gemaakte werk “tijdens of 

anderszins in samenhang met de uitoefening van zijn functie” is vervaardigd. Om welke werken het dan 

precies gaat, wordt hier niet duidelijk. Overigens kan deze overdracht niet vormvrij plaatsvinden; de 

overdracht moet voldoen aan het in art. 2 lid 2 Aw genoemde akte-vereiste.     

 

Lid 2 van art. 1.22 bepaalt, dat indien de universiteit binnen de genoemde termijn geen gebruik heeft 

gemaakt van de overgedragen rechten, de werknemer deze kan terugvorderen. In dat geval kan de 

werknemer dus zelf overgaan tot exploitatie van zijn werk. Wel bepaalt het artikel138 dat indien de 

werknemer zelf tot exploitatie overgaat, de universiteit kan bepalen dat de werknemer de kosten 

dient terug te betalen die samenhangen met het vervaardigen van het werk. Hierbij worden 

genoemd de loonkosten en kosten van aan de werknemer ter beschikking gestelde faciliteiten, indien 

er direct verband is met de totstandkoming van de rechten die de werknemer voor zich wenst te 

behouden. 

 

De werknemer kan beslissen niet te voldoen aan het verzoek van de universiteit om de rechten op 

het werk over te dragen.  Lid 3 van art. 1.22 bepaalt dat de werknemer dat recht heeft, behoudens in 

gevallen waarin zwaarwegende belangen van de universiteit zich daartegen verzetten. In het geval de 

werknemer besluit van dat recht gebruikt te maken, kan de universiteit wel weer bepalen dat de met 

het werk samenhangende kosten voor rekening van de werknemer komen. Onder zwaarwegende 

belangen, zo bepaalt lid 3, worden mede verstaan belangen die voortvloeien uit overeenkomsten die 

door of namens de werkgever met derden zijn aangegaan.  

 

De vraag is uiteraard wanneer er sprake is van ’zwaarwegende belangen’. Nu de universiteit de 

academische vrijheid in acht moet nemen, lijkt mij dat er in dit verband nooit sprake kan zijn van een 

belang dat zwaarder weegt dan de vrijheid van de wetenschapper. Het verplicht overdragen lijkt mij dan 

ook niet mogelijk. De universiteit zou uiteraard een zwaarwegend belang kunnen hebben ten aanzien 

van een werk dat een medewerker heeft vervaardigd. Dat belang kan groter zijn dan het belang van de 

wetenschapper. In die gevallen zal het echter gaan om werken die ‘bepaald’ zijn en waarvan de 

werkgever als maker aangemerkt moet worden. Van een overdracht aan de universiteit hoeft dan geen 

sprake meer te zijn.    

 

De cao bepaalt in art. 1.22 lid 1, dat onverminderd het bepaalde in artikel 7 Auteurswet, de 

werknemer op verzoek de auteursrechten overdraagt.  

                                                           
138 Art. 1.22 lid 2, jo lid 3, tweede volzin. 
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De vraag is hoe deze bepaling moet worden opgevat. Zoals hiervoor al is betoogd, zal artikel 7 Aw in 

beginsel niet van toepassing zijn op werken gemaakt door wetenschappelijk personeel. 

Uitzonderingen kunnen zich voordoen bij werken ten aanzien waarvan de universiteit een voldoende 

(inhoudelijke) gezagsverhouding heeft met betrekking tot het werk en waar de academische vrijheid 

niet in het geding is. Ook ten aanzien van werken gemaakt door personeel dat niet is aan te merken 

als wetenschappelijk personeel, zal de universiteit in beginsel op grond van art. 7 Aw wel als maker 

worden aangemerkt.  

 

Duidelijk is dat door het opnemen van de genoemde bepalingen, de universiteiten er niet van uit 

gaan op grond van art. 7 Aw in alle gevallen als maker te kunnen worden aangemerkt. De bepaling 

zou dan voor wat betreft het auteursrecht immers weinig zinvol zijn. Belangrijk is in dit verband de in 

1999 in de cao139 opgenomen Afspraak Intellectueel Eigendom: 

 

Afspraak Intellectueel Eigendom: 

Partijen erkennen dat de huidige regelgeving omtrent auteursrechten niet altijd eenduidig is en tot 

ongewenste situaties in het toerekenen van kosten kan leiden. Partijen streven er naar om op korte 

termijn daarover afspraken te maken, rekening houdend met de belangen van werknemer en de 

belangen van de instelling. De te realiseren oplossing zal geen afbreuk doen aan de academische vrijheid 

en de persoonsgebonden rechten van de werknemer.140 

 

De bepalingen met betrekking tot het auteursrecht zijn in de cao opgenomen omdat de regelgeving 

omtrent auteursrechten niet altijd eenduidig was. Vooral het kostenaspect speelde hierbij (voor de 

universiteiten) een rol. Dat de regelgeving en de toepasbaarheid op wetenschappelijk personeel niet 

altijd eenduidig is (geweest), is inmiddels uitvoerig besproken. Voor de universiteiten was de situatie 

aldus, dat de rechten op werken van wetenschappelijk personeel, door de auteur zelf werden 

uitgeoefend.  

 

Zoals al eerder aangegeven, leek de universiteit niet eerder belang te hechten aan de 

auteursrechten. Immers, de praktijk was al sinds jaar en dag dat de wetenschapper zijn werk 

exploiteerde, zonder dat de universiteit aanspraak maakte op de auteursrechten. Ongewenste 

situaties in het toerekenen van kosten hebben er toe geleid dat er een bepaling is opgenomen in de 

cao. Gezien de Afspraak Intellectueel Eigendom, gaat de cao er van uit dat de auteursrechtelijke 

status niet duidelijk is. Duidelijk is dus ook niet wanneer de bepalingen in de cao van toepassing zijn. 

Het artikel 1.22 van de cao bepaalt immers dat de universiteit zich nog ook steeds kan beroepen op 

haar werkgeversauteursrecht, zonder te vermelden wat het bereik daarvan is. De situatie is hiermee 

dan ook niet veel duidelijker geworden.  

                                                           
139 De cao voor openbare universiteiten (toen nog apart) bevatte geen bepaling over auteursrechten. 

140 Cao VSNU 1999-2000, bijlage 2. 
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Betoogd is dat artikel 7 Aw de universiteit niet tot maker kan maken van de genoemde 

‘wetenschappelijke’ werken. Daar waar de cao spreekt van ‘onverminderd het bepaalde in artikel 7 

Aw’ zal waarschijnlijk ook niet worden gedoeld op de werken van wetenschappelijk personeel.  

 

Ondanks het feit dat er van mag worden uitgegaan dat de universiteit ten aanzien van de werken van 

het wetenschappelijk personeel, geen beroep zal doen op artikel 7 Aw, blijft de cao-bepaling hier 

onduidelijk. Zoals eerder aangegeven zullen er zich immers gevallen voordoen waar artikel 7 Aw wel van 

toepassing is op werken van deze wetenschappers. De vraag is van welk criterium de cao uit gaat om te 

bepalen of een werk onder het bereik van artikel 7 valt. 

 

De universiteiten beroepen zich tot nu toe (in de praktijk) wellicht niet op artikel 7 Aw. Toch 

proberen de universiteiten met de hiergenoemde cao-bepalingen auteursrechten naar zich toe te 

trekken, die ze zonder deze bepalingen niet hadden. Van belang daarbij is dat de universiteit de 

academische vrijheid ook dan in acht moet nemen. Dat volgt immers behalve uit de Wet op het 

Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, ook uit de Afspraak Intellectueel Eigendom.  

 

De academische vrijheid zou in het gedrang komen indien de (wetenschappelijk) werknemer op 

verzoek zijn auteursrechten moet overdragen.141 Indien de werknemer zijn auteursrechten moet 

overdragen, kan deze in beginsel immers niet meer beslissen waar en in welke vorm zijn werk wordt 

openbaar gemaakt. Ook de beslissing óf het werk wordt openbaar gemaakt, ligt dan bij de 

universiteit. Natuurlijk hangt het er van af wat er tussen partijen precies wordt overeengekomen. De 

wet geeft immers aan (art. 2 Aw) dat het auteursrecht vatbaar is voor gehele of gedeeltelijke 

overdracht. Ook de cao vermeldt dat het werk op verzoek geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen. 

Hoe dat ook zij, de universiteit kan alleen binnen de marges van academische vrijheid de 

wetenschappelijk medewerker verzoeken de auteursrechten over te dragen. De cao-bepaling maakt 

niet duidelijk op welke wijze de universiteit dat zou willen doen.  

 

Duidelijk is wel dat de persoonlijkheidsrechten bij de werkelijke maker blijven. Artikel 1.22 bepaald 

immers: “…indien en voorzover hem andere dan persoonlijkheidsrechten toekomen op de uitvinding, 

het ras of het werk…”. 

 

Het bovenstaande regelt het geval waarbij de auteursrechten worden overgedragen. Niet duidelijk is of 

de persoonlijkheidsrechten ook bij de feitelijke maker blijven indien artikel 7 Aw wel van toepassing is. 

 

De vraag is tot in hoeverre de werknemer gerechtigd blijft, zijn persoonlijkheidsrechten in te roepen. 

Kan nu de wetenschappelijk werknemer zich verzetten tegen een bepaalde openbaarmaking 

(publicatie), terwijl hij de rechten van dat werk aan de universiteit heeft overgedragen? 

                                                           
141 Of, indien niet aan het verzoek voldaan wordt, deze dan bepaalde kosten moet (terug) betalen.  
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En kan deze werknemer de universiteit verplichten het werk op een bepaalde wijze (in een specifiek 

blad) te publiceren? Kan hij zich verzetten tegen publicaties die niet het volledige werk bevatten 

(maar alleen een deel of een samenvatting)? 

 

Concluderend kan vastgesteld worden dat de cao-bepalingen met betrekking tot het auteursrecht, 

voor de werken van de wetenschappelijk medewerker niet duidelijk zijn. De vraag is met name ten 

aanzien van welke werken de universiteit deze werknemer kan verzoeken zijn werk over te dragen. 

De academische vrijheid zal een grote rol spelen bij het bereik van deze bepaling. Ook de uitleg van 

de zinsnede “Onverminderd het bepaalde in <…> artikel 7 van de Auteurswet” blijft onduidelijk. 

Daarbij kan uit de bepalingen niet worden opgemaakt tot in welke mate de wetenschapper zijn 

persoonlijkheidsrechten kan inroepen.   

 

In de cao kan niet onbegrensd het auteursrechtbeleid van de universiteit worden geregeld. De cao 

kan wel bepalingen bevatten met betrekking tot de auteursrechten van de werken van haar 

personeel, maar voor het wetenschappelijk personeel zullen de bepalingen haar grenzen vinden bij 

de academische vrijheid. Dat geldt óók voor de individuele arbeidsovereenkomsten. Bij de 

indiensttreding (of aanstelling) van het personeel, zal ook een individuele arbeidsovereenkomst 

bepalingen kunnen bevatten die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten. Ook voor 

deze overeenkomsten geldt natuurlijk dat de universiteit slechts binnen de marge van het 

toelaatbare, regelingen kan treffende over de auteursrechten van  de door haar personeel gemaakte 

werken. 

 

 Zo kan de universiteit naar mijn mening niet bepalen dat alle (toekomstige) auteursrechten bij 

voorbaat aan haar worden overgedragen. En dat terwijl ook het auteursrecht op een nog niet 

bestaand werk in beginsel juist wel kan worden overgedragen (zie: art. 3:97 BW). In dat geval moet 

het werk naar inhoud en karakter wel voldoende bepaald (duidelijk omschreven) zijn (art. 3:84 lid 2 

BW). Mijns inziens kan daar bij de werken van wetenschappelijk personeel aan een universiteit geen 

sprake van zijn. Deze werken zijn immers -ook in de zin van art. 3:84 lid 2 BW- niet vooraf voldoen 

bepaald. Daarnaast zal -zoals hiervoor al uitvoerig is besproken- een dergelijke bepaling in strijd zijn 

met de academische vrijheid. 

 

Bovendien kan -zoals gezegd- het via privaatrechtelijke weg afdwingen van deze overdracht, in strijd zijn 

met de Grondwet. De bepaling geeft de universiteiten (in de meeste gevallen de overheid), dan immers 

het recht om te beslissen over het al dan niet en op welke wijze publiceren van werken van 

wetenschappelijk personeel. Dat kan in strijd zijn met artikel 7 Gw. De academische vrijheid is ook als een 

uitvloeisel van dit grondrecht te zien. 

 

Het gaat te ver om dieper in te gaan op de individuele arbeidsovereenkomst, maar de eerder 

behandelde problemen spelen uiteraard ook daar een rol.   
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6. SAMENGEVAT; CONCLUSIE & OPLOSSING  
 

In dit hoofdstuk zal ik mijn bevindingen samenvatten. Ook onderzoek ik in dit hoofdstuk de 

mogelijkheid om tot een universitair auteursrechtbeleid te komen, dat recht doet aan zowel de 

belangen van de universiteit als aan de belangen van de wetenschapper (en van de wetenschap in het 

algemeen).  

 

6.1. Hoofdvraag 

 

De wetenschappelijke medewerkers in dienst van de Nederlandse universiteiten vervaardigen samen 

een behoorlijk aantal auteursrechtelijk beschermde werken. Wat is auteursrechtelijke bezien nu de 

status van deze werken?  Wat de auteursrechtelijke positie van de universitaire wetenschapper? 

 

6.2. Belang universiteit 

 

Zou het auteursrecht toekomen aan de feitelijke maker  -de wetenschapper dus- dan staat de 

universiteit auteursrechtelijk met lege handen. Dat kan voor de instelling erg ongunstig uitpakken. 

Universiteiten zijn immers grootgebruikers van  wetenschappelijke informatie. Indien zij geen 

aanspraak kunnen maken op auteursrechtelijke bevoegdheden, dan zullen ze in beginsel ook voor 

deze werken moeten betalen. De instelling zal het werk immers willen aanschaffen en de 

auteursrechthebbende zal daar in de regel geld voor vragen. Dat is voor de universiteit financieel 

nadelig.  

 

Dit is niet het enige nadeel. Technologische vernieuwingen maken  het voor de universiteiten steeds 

makkelijker om zelf de werken van haar personeel  te digitaliseren, op te slaan en openbaar te 

maken. Elke universiteit heeft inmiddels een eigen repository (database of digitale opslagplaats) met 

wetenschappelijke informatie. Deze repositories vormen een nationaal en internationaal netwerk 

(genaamd DARE: Digital Academic Repositories). Het digitaliseren en beschikbaar stellen van 

publicaties wordt dan ook steeds belangrijker. Deze openbaarmaking kan alleen met toestemming 

van de auteursrechthebbende. 

 

6.3. De feitelijke maker 

 

Naast argumenten voor het toekennen van auteursrechten aan de universiteit, zijn er ook 

argumenten om deze rechten juist toe te kennen aan de feitelijke maker; de wetenschapper. De 

feitelijk maker is nu eenmaal de geestelijke schepper van het werk. Je zou zelfs kunnen stellen dat 

alleen deze feitelijke auteur als maker kan worden aangemerkt en dat de werkgever nooit als maker 

kan worden aangemerkt, omdat deze geen creatieve inbreng heeft gehad bij de totstandkoming van 

het werk. Toch zijn er gevallen waarin de wet niet de feitelijke maker, maar de werkgever als maker 

van een in dienstverband gemaakt werk aanmerkt.  
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6.4. De wetenschappelijk medewerker 

 

Het wetenschappelijk personeel neemt een bijzondere positie in als het gaat om het toekennen van 

auteursrechten. Voor het wetenschappelijke personeel  moet er aan de universiteit sprake zijn van 

vrije wetenschapsbeoefening. Het gaat hierbij om een ‘recht’ dat lijkt op de vrijheid van 

meningsuiting (artikel 7 Gw) en ook is vastgelegd in artikel 1.6 van de Wet op het Hoger onderwijs en 

Wetenschappelijk onderzoek. Het beginsel maakt dat de universiteit een zekere afstand moet 

bewaren tot de wetenschapper. Daarmee heeft deze wetenschappelijke vrijheid ook invloed op het 

auteursrechtbeleid van een universiteit. Van de instelling worden hierdoor in zekere zin een aantal 

auteursrechtelijke bevoegdheden ontnomen en de wetenschapper behoudt juist zekere 

bevoegdheden.  

 

Het bovenstaande neemt niet weg, dat deze werknemer wel in dienst is van de universiteit en 

bovendien zijn werk vervaardigt binnen een door de universiteit gegeven (of afgesproken) kader. De 

universiteit heeft als werkgever zeggenschap over haar personeel. Ook over het wetenschappelijk 

personeel. In de praktijk zal een wetenschappelijke werknemer door de universiteit worden 

aangenomen om bepaalde werkzaamheden te verrichten. De werknemer zal binnen een faculteit in 

de regel worden ingedeeld in een specifieke vakgroep en zal binnen een bepaald vakgebied 

onderzoek gaan doen en onderwijs gaan verzorgen. Hij wordt aangenomen met een -vaak 

nauwkeurige- taakomschrijving. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat de arbeid van deze werknemer 

(mede) bestaat in het vervaardigen van auteursrechtelijk beschermde werken. Staat met deze 

constatering ook vast dat het werkgeversauteursrecht (artikel 7 Aw)van toepassing is op deze 

werken? 

 

6.5. De academische vrijheid en het werkgeversauteursrecht 

 

Van belang is hier, dat binnen het afgesproken kader,  de werknemer een zekere vrijheid heeft. Die 

vrijheid brengt mee dat de universiteit geen zeggenschap heeft over de door deze werknemer 

gemaakte wetenschappelijke werken. Omdat de universiteit de academische vrijheid in acht dient te 

nemen, kan zij geen inhoudelijke zeggenschap uitoefenen over de ‘wetenschappelijke’ werken die 

worden gemaakt door haar wetenschappelijk personeel. Voor wat betreft het auteursrecht is het 

beginsel van deze wetenschappelijke vrijheid van belang, omdat het de wetenschapper als feitelijke 

auteur het recht geeft de inhoud van zijn werk zelf te kunnen bepalen en zo nodig naar eigen 

goeddunken te kunnen wijzigen. Bovendien geeft het hem het recht om zelf te kunnen bepalen waar 

en wanneer het werk wordt openbaargemaakt. Je zou dus kunnen zeggen dat de academische 

vrijheid onder omstandigheden bevoegdheden ontneemt bij de universiteit omdat het beginsel met 

zich mee brengt, dat deze belangrijke auteursrechtelijke bevoegdheden bij de wetenschapper zelf 

moeten blijven.   
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6.6. Geen ‘bepaalde’ werken 

 

Een werk kan niet als een ‘bepaald’ werk in de zin van artikel 7 Aw worden aangemerkt, indien de 

werkgever geen inhoudelijke bevoegdheden toekomen ten aanzien van dat werk. De werkgever kan 

dan immers niet bepalen welk werk er tot stand komt . Geconcludeerd kan worden dat de 

universiteit in de meeste gevallen, daarom niet op grond van artikel 7 Aw als maker van deze werken 

kan worden aangemerkt. ‘In de meeste gevallen’ wil hier zeggen; in het geval de academische vrijheid 

het de universiteit belet zich inhoudelijk met het werk te bemoeien. Dat de wetenschappelijk 

werknemer zijn werk verricht binnen een met de universiteit afgesproken kader, en dat hij is 

aangenomen om bepaalde werkzaamheden te verrichten, doet daar niets aan af. Ook niet het 

gegeven dat de werknemer wellicht geacht wordt auteursrechtelijk beschermde werken te 

vervaardigen. Het beginsel geeft de wetenschappelijk werknemer nu eenmaal de vrijheid om zonder 

inmenging van zijn werkgever het werk te vervaardigen. De werken zijn daarom niet ‘bepaald’ in de 

zin van artikel 7 Aw. Maar er zijn uitzonderingen. 

 

6.7. Wel ‘bepaalde’ werken 

 

Er zijn gevallen denkbaar waarbij de universiteit zich wel inhoudelijk met het werk van haar 

wetenschappelijk personeel kan en mag bemoeien, zonder de wetenschappelijke vrijheid aan te 

tasten. Het moet dan gaan om een werk, dat niet direct het resultaat is van arbeid verricht in het 

kader van de wetenschappelijke functie van deze werknemer. Het zal dan vaak gaan om een 

(incidentele) opdracht waarbij het werk inhoudelijk gezien vooral van belang is voor de universiteit 

en niet voor de wetenschap als zodanig. Kortom, het gaat dan om werken ten aanzien waarvan de 

academische vrijheid geen werking kan hebben. 

 

Maar zelfs indien de werknemer een heel specifieke opdracht krijgt van de universiteit,(en zelfs wanneer 

ook de eindverantwoording bij de universiteit ligt), kan er nog steeds onduidelijkheid zijn over de vraag 

of het werk ‘bepaald’ is. Naarmate de opdracht ruimer is, en de auteur grotere vrijheid heeft om te 

bepalen wat hij wil gaan maken, wordt het moeilijker te bepalen of het resultaat een ‘bepaald’ werk is. 

Indien de werkgever geen (of zeer weinig) zeggenschap heeft over het soort werk en over de vorm 

waarin dat werk tot stand komt, kan verdedigd worden dat de arbeid dan ook niet meer bestaat in het 

maken van ‘bepaalde’ werken. Het enkele feit dat de opdracht van de universiteit heel specifiek is, maakt 

het dan ook nog niet dat daarmee het werk wel als ‘bepaald’ is aan te merken. De vraag is immers of de 

academische vrijheid het ‘toestaat’ dat de vrijheid van de werknemer wordt ingeperkt. Bij een ’niet-

wetenschappelijk’ werk belet het beginsel de universiteit niet om een heel specifieke opdracht te geven. 

Maar wordt er nu inhoudelijk meer van de werknemer als wetenschapper gevraagd, dan kan de 

opdracht weer niet té specifiek zijn.      
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Uiteraard zijn er grensgevallen denkbaar, maar over het algemeen zal snel duidelijk zijn of de vrije 

wetenschapsbeoefening in het geding is (of kan zijn), en wanneer niet. Indien een wetenschappelijke 

werknemer bijvoorbeeld op verzoek van haar werkgever voor de studiegids van de universiteit een 

stuk schrijft over het onderwijs en over de onderzoeken binnen zijn vakgebied, dan zal een dergelijk 

werk wel als bepaald zijn aan te merken. De academische vrijheid zal hier immers minder een rol 

spelen omdat de vrije wetenschapbeoefening hier niet in het geding is. In dat geval kan art.7 Aw van 

toepassing zijn. Bestaat nu de arbeid, in dienst van de universiteit verricht, in het vervaardigen van 

deze bepaalde werken, dan moet de universiteit als maker worden aangemerkt. Tenzij natuurlijk 

anders is afgesproken.  

 

6.8. Universiteit als maker 

 

Geconcludeerd moet worden dat de universiteit als maker van een werk van haar wetenschappelijk 

personeel kan worden aangemerkt, indien zij ten aanzien van dat werk de academische vrijheid niet 

in acht hoeft te nemen. Bovendien moet een dergelijk werk uiteraard voor het overige ook aan de 

eisen van artikel 7 Aw voldoen. Er moet dus in ieder geval sprake zijn van een (auteursrechtelijk 

beschermd) werk dat in dienstverband gemaakt wordt en bovendien moet de arbeid van deze 

werknemer ook bestaan uit het maken van die werken.142 De academische vrijheid speelt veel 

minder een rol bij gemaakte werken die niet vallen onder de wetenschappelijke taak waarvoor de 

werknemer is aangenomen.  

 

6.9. Persoonlijkheidsrechten 

 

De wet maakt duidelijk dat indien de auteursrechten op een werk worden overgedragen 

(bijvoorbeeld aan de werkgever), de persoonlijkheidsrechten bij de feitelijke auteur blijven.143 Maar 

wat nu indien de universiteit als maker van het werk moet worden aangemerkt? Nu het artikel deze 

rechten toekent aan de maker, is het de vraag of deze nu ook de werkgever toekomen. Ook is de 

vraag tot in hoeverre de rechthebbende deze rechten kan laten gelden.  

 

Aan de wetenschappelijke werknemer die zelf als maker moet worden aangemerkt, komen 

vanzelfsprekend ook de persoonlijkheidsrechten toe. De vraag is wel of hij deze rechten ook 

onverkort kan inroepen. Voor wat betreft de werken die voorvloeien uit de onderzoekstaak, heeft de 

wetenschapper vaak  een grote vrijheid in het bepalen van de inhoud en de vorm. De in de wet 

vastgelegde academische vrijheid waarborgt dit.  

                                                           
142 Een wetenschappelijk medewerker die (in werktijd) een sinterklaasgedicht schrijft of een aquarel schildert, 

zal dan ook in de regel zelf als maker aangemerkt worden; ook indien de academische vrijheid niet in het 

geding is. Dit zou overigens weer anders kunnen zijn indien het gaat om een specifieke opdracht van de 

universiteit.  

143 Aldus artikel 25 lid 1 Aw. 
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De creatieve inbreng van de universiteit zal ten aanzien van de werken -mede daarom- nihil zijn. De 

band tussen de werknemer en zijn werk is in die gevallen sterk. De werkgever mist juist deze sterke 

band met het werk. Het gevolg daarvan is, dat de werknemer een ruime mogelijkheid heeft om de 

persoonlijkheidsrechten te laten gelden. 

 

In de gevallen dat de universiteit als maker van het werk moet worden aangemerkt,  moet worden 

geconcludeerd dat ook dan de persoonlijkheidsrechten bij de wetenschapper zouden moeten blijven. 

De werknemer is nu eenmaal de feitelijke maker en de geestelijke schepper van het werk. Het lijkt 

mij dan ook het meest logisch om de persoonlijkheidsrechten toe te kennen aan deze feitelijke 

maker. Wel kan de verhouding tussen werknemer en werkgever mee brengen dat de werknemer, 

ook al komen de morele rechten hem toe, van deze rechten redelijkerwijs niet of nauwelijks gebruik 

kan maken. De werkgever kan juist (ook buiten het auteursrecht om) een redelijk belang hebben om 

zich te verzetten tegen bijvoorbeeld aantasting van zijn werk. Onder omstandigheden kan deze dan 

ook buiten het auteursrecht om (vaak art. 6:162 BW), dezelfde bescherming krijgen.  

 

6.10. Auteursrechtelijke afspraken 

 

Buiten het werkgeversauteursrecht speelt de academische vrijheid eveneens een rol. Ook 

bijvoorbeeld de afspraak om de auteursrechten op de wetenschappelijke werken over te dragen aan 

de universiteit, kan in strijd zijn met het beginsel. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de 

universiteit die afspraak bij voorbaat maakt ten aanzien van alle wetenschappelijke werken die in 

dienstverband vervaardigt zullen worden.  

 

In beginsel kan ook het auteursrecht op een nog niet bestaand werk worden overgedragen (zie: art. 3:97 

BW). In dat geval moet het werk naar inhoud en karakter wel voldoende bepaald (duidelijk omschreven) 

zijn (art. 3:84 lid 2 BW). Mijns inziens kan daar bij de werken van wetenschappelijk personeel aan een 

universiteit geen sprake van zijn. Deze werken zijn immers -ook in de zin van art. 3:84 lid 2 BW- niet 

vooraf voldoen bepaald. Daarnaast zal -zoals hiervoor al uitvoerig is besproken- een dergelijke bepaling 

in strijd zijn met de academische vrijheid.  

 

De universiteit kan ook, bijvoorbeeld in een cao-bepaling, de werknemer verplichten de 

auteursrechten op verzoek over te dragen. Ook een dergelijke afspraak kan strijdig zijn met de 

wetenschappelijke vrijheid. De werknemer heeft dan immers, nadat het werk wordt overgedragen, 

de rechten daarop zelf niet meer in handen. En dat terwijl de academische vrijheid met zich mee 

brengt, dat bepaalde bevoegdheden juist niet aan de universiteit mogen toekomen.  
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6.11. Auteursrecht en de collectieve arbeidsovereenkomst 

 

Het bovenstaande is ook van belang nu de cao voor de Nederlandse universiteiten bepalingen bevat 

die betrekking hebben op de intellectuele eigendomsrechten. Voor wat betreft het auteursrecht zijn 

de bepalingen destijds met name opgenomen omdat de regelgeving onduidelijk was en tot 

ongewenste situaties leidden in het toerekenen van kosten.144 Vastgelegd is nu -kort weergegeven-  

dat indien een werknemer een auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt, hij dat moet melden 

aan de werkgever. Deze kan de werknemer vervolgens verzoeken de auteursrechten over te dragen, 

“teneinde de universiteit in staat te stellen om daarvan binnen een nader te bepalen termijn in het 

kader van de vervulling van zijn wettelijke taken gebruik te maken.”. Dit alles onverminderd het 

bepaalde in artikel 7 Aw. De werknemer kan besluiten niet aan het verzoek van de universiteit te 

voldoen (tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten!). In dat geval loopt hij wel het 

risico zelf op te draaien voor de kosten die samenhangen met het vervaardigen van het werk. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de cao-bepalingen die betrekking op de auteursrechten van de in 

dienstverband gemaakte werken, onduidelijk is. In ieder geval voor wat betreft de werken van het 

wetenschappelijk personeel. Niet duidelijk is welke rol art. 7 Aw speelt, niet duidelijk is wanneer er 

een meldingsplicht bestaat, niet duidelijk is in welk geval de universiteit om overdracht van de 

rechten verzoekt, en niet duidelijk is wanneer dat verzoek ter zijde kan worden gelegd. Wel duidelijk 

is dat de persoonlijkheidsrechten bij de feitelijke maker (de wetenschapper) blijven en dat de 

academische vrijheid in acht genomen moet worden.  

 

 

 

 

  

                                                           
144 Volgens de ‘Afspraak Intellectueel Eigendom’.  
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6.12. Samengevat 

 

 

De auteursrechtelijke status van de werken van wetenschappelijk personeel aan een 

universiteit   

 

Kort samengevat moet worden geconcludeerd dat in veruit de meeste gevallen de 

wetenschappelijk werknemer als maker moet worden aangemerkt, van de werken die hij 

in dienst van de universiteit vervaardigt. De auteursrechtelijke bevoegdheden komen toe 

aan deze maker, tenzij deze de rechten overdraagt. 

 

De persoonlijkheidsrechten zouden bij de feitelijke maker moeten blijven. Ook indien de 

overige rechten zijn overgedragen, en ook indien de universiteit wel als maker moet 

worden aangemerkt. De mogelijkheid de persoonlijkheidsrechten in te roepen, hangt af 

van de omstandigheden van het geval, waarbij het belang van de feitelijke maker moet 

worden afgewogen tegen het belang van de werkgever, waarbij tevens de band tussen 

werk en (feitelijk)  maker een belangrijke rol speelt. 

 

Artikel 7 Aw is niet van toepassing op de wetenschappelijke werken, omdat deze werken 

niet ‘bepaald’ kunnen zijn. De universiteiten kunnen -in verband met de academische 

vrijheid die zij in acht moeten nemen- geen zeggenschap hebben over de inhoud (of vorm) 

van een dergelijk werk. Het gebrek aan zeggenschap van de universiteit brengt mee, dat 

de arbeid die de wetenschappelijk werknemer in dienst van de universiteit verricht, 

daarom niet kan bestaan in het vervaardigen van werken die vooraf zijn bepaald.   

 

Ook moet worden vastgesteld dat de academische vrijheid er voor zorgt, dat bepaalde 

(auteurs)rechten altijd bij deze feitelijke auteur ‘moeten’ blijven.  De mogelijkheid om aan 

de universiteit de vrije wetenschap te kunnen beoefenen, brengt mee dat de 

wetenschapper zelf moet kunnen bepalen óf, waar, wanneer en in welke vorm zijn werk 

wordt openbaar gemaakt (of wordt verveelvoudigd).  

 

Wel kan de wetenschapper zelf met partijen afspraken maken. De universiteit dient, indien 

partij bij een dergelijke afspraak, echter altijd de academische vrijheid in acht te houden. 

Hierdoor kan deze instelling nooit van de feitelijke auteur de eerder genoemde rechten 

afdwingen. De rechten kunnen dan ook geen onderwerp zijn van onderhandelingen die 

samenhangen met de indiensttreding (of aanstelling).  
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6.13. De niet-exclusieve licentie 

 

De universiteiten willen meer grip hebben op de auteursrechten van de werken die door haar 

personeel in dienstverband gemaakt worden. Met name omdat ze stellen nu te veel betalen voor de 

werken gemaakt door eigen personeel. Een andere belangrijke reden is dat de instellingen de werken 

zelf openbaar willen maken. De universiteiten hebben daarvoor eigen repositories (databanken) 

waarin veel wetenschappelijke publicaties (geheel of gedeeltelijk) zijn opgeslagen. Ook gezamenlijk 

hebben de universiteiten (in samenwerking met de KNAW) een internetsite145 waar tal van 

publicaties online door iedereen te bekijken zijn. Voor het publiceren van de werken van eigen 

wetenschappelijk personeel, is uiteraard toestemming nodig van de auteursrechthebbende(n).  

 

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het voor de wetenschappelijke werknemer (en voor de 

vrije wetenschapsbeoefening in het algemeen!) doorgaans van groot belang is, dat deze zelf de 

auteursrechtelijke bevoegdheden kan uitoefenen. Hij zal zelf willen bepalen waar en wanneer zijn 

werk openbaar wordt gemaakt. Ook zal de auteur zelf bevoegd willen zijn de inhoud van zijn werk te 

bepalen, zonder dat (ook) de universiteit daar enige bevoegdheid in heeft. Daarnaast zal hij zijn 

persoonlijkheidsrechten willen kunnen uitoefenen. Zo zal hij bijvoorbeeld willen dat zijn naam bij het 

werk wordt vermeld.146  

 

Nu is vastgesteld dat de wetenschappelijke werknemer de auteursrechten met betrekking tot de 

door hem gemaakte werken in beginsel ook zelf behoudt,147 zijn daarmee enkele van de geschetste 

problemen -met name voor de universiteit- niet opgelost. De universiteit zal in de regel 

geïnteresseerd zijn in de werken die niet als ‘bepaald’ kunnen worden aangemerkt. Werken dus, 

waarvan de universiteit niet als maker wordt aangemerkt. Juist deze wetenschappelijke werken zal 

de instelling wel zelf willen aanschaffen en/of zelf willen openbaar maken.  

 

Duidelijk is dat de universiteit de auteursrechten van de werken van haar wetenschappelijk 

personeel niet kan bezitten in de plaats van de wetenschappers. Dat neemt niet weg dat de 

universiteit wel auteursrechtelijke bevoegdheden kan hebben naast de wetenschapper. Indien de 

wetenschapper de rechten niet overdraagt, maar aan de universiteit wel toestemming geeft om 

bepaalde auteursrechtelijke bevoegdheden te kunnen uitoefenen, is de wetenschappelijke vrijheid 

niet in gevaar. De werknemer kan immers nog steeds geheel vrij zijn in het bepalen van de inhoud en 

vorm van het werk. Ook kan hij zelf bepalen waar en wanneer een werk wordt openbaar gemaakt. 

Indien de rechten bij de wetenschapper blijven, kan deze ook nog zelf bepalen om met derden 

overeenkomsten aan te gaan  met betrekking tot de rechten op dat werk. Dat alles is mogelijk, terwijl 

ook de universiteit rechten krijgt toebedeeld, ten aanzien van hetzelfde werk. 

                                                           
145 Zie: <www.narcis.nl>. 
146 Die naam zal vaak ook van groot belang zijn om het werk enig gezag toe te kennen.  

147 Met uitzondering van de werken die wel als ‘bepaald’ aangemerkt kunnen worden.  
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Een mogelijke oplossing is gelegen in het verstrekken van een licentie aan de universiteit. Het moet 

dan niet gaan om een exclusieve licentie, waarbij de bevoegdheden uitsluitend toekomen aan de 

universiteit. De exclusieve licentie is namelijk vooral te zien als een alternatief voor de overdracht 

van het auteursrecht. De bedoeling is nu juist niet, om de bevoegdheden exclusief toe te kennen aan 

de universiteit. In het geval van een niet-exclusieve licentie, kan wel worden bewerkstelligd dat de 

universiteit toestemming krijgt om bepaalde rechten uit te oefenen, zonder dat de werknemer (de 

licentiegever) zijn bevoegdheden verder beperkt. 

 

Het gaat te ver om hier de details van een dergelijke licentie te bespreken. Ook de exacte juridische 

status ervan laat ik hier in het midden.148 Kort gezegd gaat het bij deze licentie om een vormvrije 

afspraak tussen de licentiegever en de licentienemer, waarbij de licentiegever afspreekt om niet op 

te treden tegen de licentienemer, waartegen hij auteursrechtelijk wel had kunnen optreden indien er 

geen licentie zou zijn. 

 

Partijen kunnen met een dergelijke licentie bijvoorbeeld bewerkstelligen dat de universiteit het recht 

verkrijgt de werken van de wetenschapper openbaar te maken. De wens van de universiteiten om de 

werken van (al) haar wetenschappelijk personeel digitaal toegankelijk te maken, kan daarmee in 

vervulling gaan. Omdat het recht op openbaarmaking dan óók toekomt aan de wetenschapper, hoeft 

de academische vrijheid niet in het geding te zijn. De wetenschapper wordt dan immers geen rechten 

ontnomen. Ook kan worden afgesproken dat de wetenschapper het eerste openbaarmakingrecht 

heeft. In dat geval kan de wetenschapper zelf blijven bepalen waar het werk als eerste wordt 

gepubliceerd. Na die publicatie, kan dan ook de universiteit het werk openbaar maken (bijvoorbeeld 

in de Repository van de universiteit). 

 

 

  

                                                           
148 Zo kan onder meer gewezen worden op de vraag of de licentie te beschouwen is als een vorderingsrecht of 

wellicht (mede) te zien is als een goederenrechtelijk beperkt recht. Over die discussie zie: J.H. Spoor, D.W.F. 

Verkade & D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 436 e.v. en de noten aldaar. 
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