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Voor een universiteit is het doorgaans
onmogelijk om het materiaal dat
binnen de eigen muren is geproduceerd
elektronisch ter beschikking te stellen.
In de meeste gevallen is het namelijk
niet duidelijk wie er over de auteurs-
rechten van dit materiaal beschikken.
Voor de stuurgroep Innovatie Weten-
schappelijke Informatievoorziening
(IWI) reden om aan de bel te trekken.
Wanneer het auteursrechtelijk be-
schermd materiaal van universitaire
medewerkers alleen tegen (hoge) be-
taling gebruikt kan worden, dan be-
perkt dit in de toekomst immers de
toegankelijkheid van informatie.

In opdracht van IWI is in 1996/1997 een onderzoek
uitgevoerd naar de vraag wie nu eigenlijk auteurs-

rechthebbende is van het materiaal dat door de mede-
werkers van universiteiten wordt vervaardigd. Het ant-
woord op deze vraag is neergelegd in een rapport1 dat
behalve een analyse ook een oplossing aan de hand doet
voor de situatie waarin een universiteit materiaal van
haar eigen medewerkers veelal alleen tegen betaling kan
gebruiken. Het rapport is eind 1997 gepresenteerd. Op
dit moment wordt er hard gewerkt om de elementen van
de voorgestelde oplossing in te bedden in de procedures
bij de universiteiten.

Uitgangspunt van het voor IWI uitgevoerde onderzoek
vormde artikel 7 van de Auteurswet 1912 (AW), het

zogenaamde werkgeversartikel. Dit artikel bepaalt dat
hetgeen afwijkt van de hoofdregel van de Auteurswet, de
werkgever maker is van bepaalde werken die in zijn
dienstverband zijn vervaardigd, waarin het auteurs-
recht wordt toegekend aan degene die het creatieve
werk heeft verricht. Wil een werkgever aangemerkt
worden als maker, dan dient wel aan twee voorwaarden
te worden voldaan: er moet een dienstverband bestaan
tussen werkgever en maker en er moet sprake zijn van
bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst,
die in het kader van dat dienstverband vervaardigd zijn.

Artikel 7 betwist

Gebleken is dat universiteiten en werkgeversauteurs-
recht op gespannen voet met elkaar staan. In het hoger
onderwijs heeft artikel 7 AW geen ingang gevonden en
bezitten de universiteiten enkel de auteursrechten van
werken, tot het vervaardigen waarvan zij hun medewer-
kers expliciet opdracht hebben gegeven. Bovendien
moeten deze werken in het kader van de functie van deze
medewerkers tot stand zijn gekomen. De bedoeling van
de wetgever was nochtans duidelijk; bij het aanvaarden
van hun ambt geven hoogleraren het auteurschap van
hun lessen prijs, tenzij zij het tegendeel hebben bedon-
gen. Zo werd dit uitdrukkelijk in de Memorie van
Toelichting op het wetsvoorstel van de Auteurswet 1912
neergelegd.2

De woorden van de wetgever zijn onder professoren
echter altijd betwist geweest. Niet alleen werden het
bestaansrecht en de juistheid van artikel 7 betwijfeld,
ook de toepasselijkheid is veelvuldig becommentarieerd.
Uit een inventarisatie van de literatuur en jurisprudentie
is gebleken dat het slechts een handjevol juristen is
geweest dat zich heeft verzet tegen de invoering van
artikel 7 voor de universiteiten. Hun argumenten heb-
ben echter veel effect gehad.
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De meest spraakmakende polemieken zijn gevoerd door
Hirsch Ballin sr. en Croon3 in de jaren vijftig en door
Verkade4 in de jaren tachtig. De aanleiding voor het
eerstgenoemde debat was een voorval aan een van de
rijksuniversiteiten omtrent het auteurschap van een
hoogleraar. De voorgenomen invoering van de
auteursrechtelijke bepalingen in het Rechtspositie-re-
glement Wetenschappelijk Onderwijs in 1986 was de
aanleiding voor de stellingname door Verkade.
Het door Hirsch Ballin en Verkade gehanteerde argu-
ment om aan te tonen dat artikel 7 niet op wetenschap-
pers van toepassing is, is de academische vrijheid. Zo
stelde Hirsch Ballin dat de hoogleraar zijn auteursrecht
behoudt doordat hij keuze van inhoud en leervorm heeft
en geen rekenschap af hoeft te leggen over zijn arbeid.
Verkade betoogde dat wetenschappelijke medewerkers
niet worden aangenomen voor het vervaardigen van
bepaalde werken maar voor het geven van onderwijs en
het doen van onderzoek. Over de wijze waarop dit
gebeurt heeft de universiteit als werkgever geen zeggen-
schap of invloed. Inhoudsbepalende bemoeienis van de
universiteit als werkgever is volgens Verkade in strijd
met alle academische tradities.

Niet alleen het argument van de academische vrijheid
heeft de wijze bepaald waarop nu wordt gedacht over de
toepasselijkheid van artikel 7 voor de wetenschappelijke
wereld. Ook de opmerking in een noot onder een arrest5

dat wel over artikel 7 AW handelde maar niet van
toepassing was op de verhouding universiteit en werkne-
mer, heeft veel invloed gehad. In een laatste volzin van
deze noot wordt gesteld dat de wet door de gewoonte
was afgeschaft omdat de universiteiten nog nooit het
auteursrecht hadden opgeëist. Dit had tot gevolg dat
wetenschappelijk medewerkers hun auteursrechten
claimden. Namelijk, als de wet het werkgeversauteurs-
recht voor hoogleraren niet meer regelt, dient de oplos-
sing te worden aanvaard die in het stelsel van de wet past
en die aansluit bij de wel in de wet geregelde gevallen.
Aangezien het stelsel van de wet ervan uitgaat dat de
maker als auteursrechthebbende geldt, is de wetenschap-
pelijk medewerker dus auteursrechthebbende.

Situatie in het buitenland

Door de interpretatie van artikel 7 is in Nederland een
praktijk ontstaan waarin universitair medewerkers mo-
menteel alle mogelijke vrijheid hebben de auteursrechten
van de door hen in dienstverband gemaakte werken
over te dragen of in licentie te geven aan uitgevers.
Daardoor kunnen universiteiten deze werken niet of
alleen tegen betaling gebruiken indien zij deze werken
bijvoorbeeld elektronisch ter beschikking willen stellen.
Bij het zoeken naar een oplossing van dit probleem zijn
de regelingen in het buitenland onderzocht. Het is
namelijk niet zinnig een oplossing voor de Nederlandse
universiteiten te introduceren die conflicteert met rege-

lingen in belangrijke landen in de wetenschappelijke
wereld.

De Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd
Koninkrijk zijn verwant voor wat betreft het werkgevers-
auteursrecht.
De regeling zoals die geldt in de VS is neergelegd in de
Copyright Act van 1976. Ook in deze wet is de hoofdre-
gel dat het auteursrecht toekomt aan de maker. De
maker is de persoon die het werk feitelijk creëert; degene
die een idee vertaalt in een tastbare uitdrukkingsvorm.
Een uitzondering op de regel dat de maker rechtheb-
bende is, is de ‘work made for hire’-doctrine, die inhoudt
dat de werkgever als maker en daarmee als auteurs-
rechthebbende wordt beschouwd. Het leerstuk ‘work
made for hire’ is onder meer van toepassing op werken
die door werknemers worden gemaakt in het kader van
hun dienstverband. Om vast te stellen of de werkgever
auteursrechthebbende is, is het van belang na te gaan
wanneer werken gelden als binnen het dienstverband
gemaakt. In de Copyright Act worden de begrippen
‘werknemer’ en ‘dienstverband’ niet gedefinieerd. Deze
zijn ingevuld door de rechter. Volgens de Supreme
Court is er een aantal factoren van belang om te bepalen
of er sprake is van een werknemer of dienstverband.
Genoemd kunnen onder andere worden de vereiste
deskundigheid, wie de instrumenten en gereedschappen
levert, de plaats waar het werk gedaan wordt, de mate
waarin de contracterende partij zeggenschap heeft over
wanneer en hoe lang er gewerkt moet worden.
De eisen die de Nederlandse wetgever stelt voor de
toepassing van artikel 7 vinden we ook terug in het Britse
rechtstelsel. Groot-Brittannië kent een bepaling in de
Copyright, Design and Patent Act 1988 die overeen-
komt met het Nederlandse artikel 7 AW. Net als in
Nederland is vaak onduidelijk van welke werken de
werkgever auteursrechthebbende is en van welke wer-
ken het auteursrecht toekomt aan de auteur. Hiertoe
dient vooraf bepaald te worden of het werk totstand-
komt in het kader van een dienstverband. Anders dan in
Nederland bestaan hiervoor in Groot-Brittannië geen
duidelijke wettelijke voorwaarden. Wel zijn er in de
jurisprudentie factoren aangegeven. Gedacht moet on-
der andere worden aan de gezagsverhouding, de moge-
lijkheid van de werkgever aanwijzingen te geven over en
toezicht te houden op de werknemer.
De in Nederland gestelde eis dat het werk is vervaardigd
binnen het kader van de arbeidsovereenkomst geldt ook
in Groot-Brittannië. Of het werk geacht wordt te zijn
gemaakt binnen dienstverband, hangt daar uiteindelijk
af van het karakter van het tot stand gebrachte werk in
relatie tot de inhoud van de dienstbetrekking. Aardig
detail is dat ook universitair medewerkers in het Vere-
nigd Koninkrijk worden uitgezonderd van deze regel.
Onze buur Duitsland kent geen regeling, waardoor de
werkgever auteursrechthebbende wordt van werken die
in zijn dienst worden vervaardigd. Uitgangspunt van de
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Duitse Auteurswet is dat de feitelijke maker altijd de
auteursrechten bezit, ongeacht of zijn werk tijdens dienst-
verband is gemaakt. Wel kent het Duitse auteursrecht
een bepaling waardoor de werkgever over bepaalde
gebruiksrechten kan beschikken omdat hij recht heeft
op de vruchten van de arbeid. Grondwettelijk volgt uit
een arbeidsovereenkomst dat de werknemer verplicht is
bepaalde rechten in de vorm van een licentie te verle-
nen. Als de licentie niet uitdrukkelijk wordt geregeld, is
er sprake van een stilzwijgende licentie. Welke rechten
de werkgever heeft, hangt af van welke rechten hij nodig
heeft om zijn bedrijf uit te oefenen.
Daarbij worden met betrekking tot het auteursrecht
voor universitair medewerkers drie gebieden onder-
scheiden: werken die buiten het dienstverband zijn
gemaakt, werken die tijdens het dienstverband zijn
gemaakt maar waar geen verplichting toe bestaat en
werken die binnen het kader van het dienstverband tot
stand zijn gekomen.
In het eerste geval is de universitair medewerker auteurs-
rechthebbende en hoeft hij ook geen gebruiksrechten
over te dragen. Onder de tweede categorie vallen bij-
voorbeeld de publicaties van hoogleraren. De hoogle-
raar is auteursrechthebbende. Een licentie is alleen
mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk wordt vastgelegd. Bij
universiteiten zijn nauwelijks werken aan te treffen die
binnen de derde categorie van werken vallen. Duitse
auteursrechtgeleerden stellen dat hoogleraren zich in
een karakteristieke situatie bevinden omdat ze vrij zijn in
het geven van onderwijs. Ook zijn ze vrij in het publice-
ren van onderzoeksresultaten in de media van hun
keuze. Een universiteit heeft geen gebruiksrechten no-
dig, een stilzwijgende licentie kan dan ook niet worden
aangenomen.

Voorstel voor een
auteursrechtenbeleid

Mede geïnspireerd door de hiervoor behandelde bui-
tenlandse rechtsstelsels is gekozen voor onderstaande
oplossing. Voordat we echter verder ingegaan op het
voorstel, eerst nog de opmerking dat de oplossing alleen
betrekking heeft op de elektronische rechten en voorna-
melijk ingaat op de exploitatierechten.
We spreken over elektronische rechten wanneer het de
exploitatie van materiaal in elektronische vorm betreft.
Het Internet en cd-rom zijn hier voorbeelden van.
Exploitatierechten zijn de rechten van openbaarmaken
en verveelvoudigen waarover in artikel 1 AW gesproken
wordt. De rechten die de band tussen maker en werk
beschermen, de persoonlijkheidsrechten, worden ge-
acht bij de maker te blijven.

Het voorstel bestaat uit verschillende elementen. Het
eerste element is het verwerven van (gebruiks)rechten
door de universiteit van het materiaal dat door haar
medewerkers is geproduceerd. Hiertoe dient allereerst

door de universiteit een onderscheid gemaakt te worden
tussen publicaties die ten behoeve van het onderwijs
gemaakt worden en de andere wetenschappelijke
publicaties.
De publicaties die mede voor onderwijsdoeleinden wor-
den aangewend, en waarvan de maker mede tot taak
heeft onderwijs op het betreffende gebied te verzorgen,
vallen onder artikel 7 van de Auteurswet. Het is hierbij
irrelevant of het werk ‘buiten arbeidstijd’ is vervaardigd.
Door het toepasselijk zijn van het werkgeversauteurs-
recht vallen op basis van de wet de rechten aan de
universiteit. Twistappel zal altijd blijven het door de
hoogleraar geschreven handboek dat vervolgens door
hem of haar als verplicht studiemateriaal wordt aange-
duid. In het voorstel wordt dit geclassificeerd als een
onderwijspublicatie.
Voor de wetenschappelijke publicaties die buiten de
voorwaarden van artikel 7 AW vallen ligt dit anders:
hiervoor moeten de rechten verworven worden. Juri-
disch zijn er twee mogelijkheden om auteursrechten te
verwerven: de wetenschapper geeft een licentie aan de
universiteit voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd
materiaal, of de wetenschapper draagt de auteursrechten
bij een daartoe bestemde akte over aan de universiteit.

De filosofie achter het voorstel is overigens dat de
universiteit over die auteursrechten moet kunnen be-
schikken die zij voor de uitoefening van haar taken nodig
heeft. Hierbij is aangesloten bij de bepaling zoals die ook
in Duitsland gehanteerd wordt (Zweckübertragung). Een
universiteit verzorgt wetenschappelijk onderwijs, ver-
richt wetenschappelijk onderzoek en draagt kennis over
ten behoeve van de maatschappij. Dit is zo neergelegd in
het eerste artikel van de Wet op het Hoger onderwijs en
het Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het tweede element is het gezamenlijk optreden door de
universiteiten. Hoewel bestuurders regelmatig hebben
geroepen dat universiteiten auteursrechthebbenden
zouden moeten zijn van de werken in hun dienst ver-
vaardigd, is er geen gezamenlijk beleid ontstaan op het
gebied van het regelen van de intellectuele eigendom.
Diverse universiteiten hebben wel een regeling opge-
steld, maar deze zijn niet altijd even consequent gehan-
teerd. Het leek in het verleden ook niet zo’n vaart te
lopen, maar nu lijkt het alsof door deze politiek de
universiteiten langzaamaan nauwelijks meer hun eigen
materiaal kunnen gebruiken. Zij kunnen slagvaardiger
optreden wanneer zij een gezamenlijk beleid voeren.
Een raamopzet voor een auteursrechtenbeleid is een
stap hiertoe.
Gezamenlijk optreden is ook van belang ten aanzien van
het probleem van de auteur die niet mee wil werken aan
een licentie of overdracht. Om dit te voorkomen is
voorgesteld een bepaling op te nemen in de CAO
Nederlandse Universiteiten die werknemers van univer-
siteiten op een daartoe strekkend verzoek van de univer-
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siteit verplicht aan een eventuele licentie of overdracht
medewerking te verlenen.

Een volgend element is de voortzetting van het inter-
universitaire beleid in individuele afspraken met de
wetenschappers. Op dit individuele niveau moet ant-
woord worden gegeven op de vragen of en zo ja, voor
welk doel de universiteit rechten wil verwerven en voor
welke periode. Afhankelijk van het antwoord verkrijgt
de universiteit een licentie of moeten de auteursrechten
aan de universiteit worden overgedragen. De wijze
waarop en onder welke bepalingen de universiteit
(gebruiks)rechten verkrijgt, wordt zo nader geregeld in
een akte die bij de aanstelling of arbeidsovereenkomst
met de individuele wetenschapper wordt overeengeko-
men. Hiervoor zijn modelcontracten ontworpen. Om-
dat het claimen en verwerven van rechten gezien de
gevoelige relatie tussen universiteit en auteursrechtheb-
bende wetenschappers niet zomaar uitgevoerd kan wor-
den, zijn in de modelcontracten verschillende modali-
teiten aangebracht waardoor met deze gevoelige relatie
rekening gehouden kan worden.

Belang wetenschapper

Voor een wetenschappelijke auteur is veelal niet de
geldelijke beloning de drijfveer om zijn rechten over te
dragen aan uitgevers, maar het belang om te publiceren
in een gezaghebbend tijdschrift. Dit om aan zijn
publicatieplicht te voldoen en vanwege het prestige dat
dat oplevert. Universiteiten zullen dus in ieder geval
rekening moeten houden met dit belang.
Om het voor een wetenschappelijk auteur aantrekkelijk
te maken mee te werken, is een voorkeur van de auteur
voor publicatie geïntroduceerd. Dit betekent dat de
auteur een gebruiksrecht geeft of zijn rechten over-
draagt, maar zeggenschap houdt over de vraag welke
uitgever de universiteit moet benaderen voor publicatie.
De instelling dient hierbij de voorkeur van de auteur te
volgen, tenzij zwaarwegende belangen van de instelling
zich hiertegen verzetten. Van een zwaarwegend belang
kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer een tekst de uni-
versiteit in diskrediet brengt of in strijd is met de wet.
Verplichte publicatie bij een universitaire pers is daar-
entegen geen zwaarwegend belang.
Het recht van voorkeur kan de wetenschappelijke au-
teur, afhankelijk van de voorkeurslijst van tijdschriften
en de termijn van publicatie, publicatie in een gerenom-
meerd tijdschrift van zijn keuze garanderen, als de

redactie van dat tijdschrift daarmee instemt. Het gelde-
lijke belang van de overdracht aan een uitgever wordt
gecompenseerd door een billijke vergoeding die de
auteur van de universiteit ontvangt. Een regeling hier-
van kan aansluiten bij de bepalingen van de Rijks-
octrooiwet 1995.
Dit voorstel betekent niet dat de rol van de wetenschap-
per helemaal uitgespeeld hoeft te zijn. In de bèta-
wetenschappen speelt het referentensysteem een te be-
langrijke rol voor een universiteit om daaraan voorbij te
gaan. Bemiddeling door de individuele wetenschapper
blijft daarom van belang.

Implementatie

Na goedkeuring door de stuurgroep IWI en presentatie
van het voorstel is dit binnen diverse organen van de
universiteiten besproken. In januari 1998 hebben de
besturen van de universiteiten hun fiat aan het voorstel
gegeven. Een voorstel voor een auteursrechtelijke bepa-
ling in de CAO Nederlandse Universiteiten is voorge-
legd aan het algemeen bestuur van de VSNU, dat zal
moeten bepalen of deze bepaling ongewijzigd opgeno-
men zal worden in nota van inzet voor de CAO. Inmid-
dels is een werkgroep aan de gang gegaan om een
concept auteursrechtenbeleid voor universiteiten te for-
muleren.

Gezien de verandering die het voorstel in de praktijk
teweeg zal brengen, zullen de wetenschappers van Ne-
derland worden uitgenodigd voor een discussiemiddag.
De aankondiging voor deze middag zal nog nader in
diverse bladen worden opgenomen.
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