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Gerard Schuijt

Auteur in dienstverband

Het auteursrecht is het uitsluitende
 recht van de maker van een werk

van letterkunde, wetenschap of kunst
of van diens rechtverkrijgenden, zo
staat te lezen in artikel 1 van de
Auteurswet. Dat exclusieve recht be-
treft het openbaar maken en verveel-
voudigen van het werk dat de maker
gemaakt heeft, behoudens de beper-
kingen die in de wet zijn genoemd.
Naast dit zogenaamde exploitatie-
recht heeft de maker ook een zoge-
naamd persoonlijkheidsrecht. Dat is
het recht zich te verzetten tegen bij-
voorbeeld wijziging, misvorming of
verminking en tegen het openbaar-
maken onder andere naam. Voor het
verkrijgen van het auteursrecht is geen
formaliteit vereist. Door het maken
van een werk verkrijgt de maker ‘auto-
matisch’ het auteursrecht op dat werk.
‘Maker’ en ‘auteursrechthebbende’
hoeven echter niet samen te vallen.
De maker kan het auteursrecht over-
dragen aan een derde, bijvoorbeeld
een uitgever. Daardoor verliest de
maker het exclusieve exploitatierecht,
maar hij behoudt het persoonlijk-
heidsrecht. Dat komt ook na over-
dracht, alleen hem, de maker, toe.
Wie de ‘maker’ is, is meestal eenvou-
dig vast te stellen. Het is de persoon
die het werk gecreëerd heeft. Wie een
roman schrijft, een muziekstuk com-
poneert, een sinterklaasgedicht schrijft
of een foto maakt, is de ‘maker’. Maar
toch niet iedereen die een werk creëert
wordt ‘maker’ in de zin van de Au-
teurswet. In sommige gevallen wijst
de Auteurswet iemand als ‘maker’
aan, die dat in feite niet is. De werkge-
ver wordt in artikel 7 als maker aan-
gewezen, indien de arbeid van zijn
werknemer bestaat in het vervaardi-
gen van bepaalde werken. Men denke
aan journalisten, reclametekenaars,
ambtenaren, cameralieden, program-

mamakers. Als zij hun werkzaamhe-
den in dienst van een ander verrich-
ten en zij daarover niets anders zijn
overeengekomen, dan kan de werkge-

ver alle auteursrechten uitoefenen,
zowel de exploitatierechten als – naar
wordt aangenomen – de persoonlijk-
heidsrechten.
Daarbij moet wel opgemerkt worden
dat het gaat om die werken die ge-
maakt zijn ‘ter vervulling van de ver-
plichtingen die uit de dienstbetrek-
king voortvloeien’. De dichter Bloem
die zijn sonnetten tijdens werktijd als
griffier bij het kantongerecht te Zut-
phen maakte, handelde wellicht in
strijd met zijn ambtelijke plicht, maar
het auteursrecht kwam daarmee niet
toe aan zijn werkgever, de staat der
Nederlanden. Het maken van gedich-
ten was niet waarvoor hij was aange-
steld. Het gaat dus niet om wat men
‘in de baas zijn tijd’ maakt, maar om
wat men maakt in het kader van de
werkzaamheden waarvoor men is
aangesteld. De gedachte achter dit
zogenaamde werkgeversauteursrecht is
dat de werkgever geïnvesteerd heeft
in zijn onderneming en de middelen
ter beschikking heeft gesteld om de
overeengekomen werken te maken.
Hij moet daar dan ook over kunnen
beschikken en er de vruchten van
kunnen plukken.
Er is in de literatuur veel discussie
over de vraag of aan de werkgever,
die ook wel de fictieve maker wordt
genoemd, ook de persoonlijkheids-
rechten zouden moeten toekomen,
terwijl de rechtspraak uitgaat van het
standpunt dat de wet de werkgever
nu eenmaal tot de de maker heeft
bestempeld en de persoonlijkheids-
rechten aan de maker, dus de werkge-
ver, toekomen. Daartegenover wordt
dan in de literatuur gesteld dat de
persoonlijkheidsrechten vanwege de

hoogst persoonlijke band tussen het
werk en de (creatieve) maker niet aan
de werkgever maar aan de feitelijke
maker, de werknemer toekomen of in
elk geval behoren toe te komen.
Werkgever en werknemer kunnen
overigens ‘anders’ overeenkomen. Zij
kunnen overeenkomen dat het au-
teursrecht bij de feitelijke maker, de
werknemer, blijft. In de cao voor dag-
bladjournalisten bijvoorbeeld is zo’n
afwijkend beding gemaakt in die zin,
dat de exploitatierechten weliswaar
in beginsel aan de werkgever toeko-
men, maar in het geval hij extra reve-
nuen kan verwerven door bijvoor-
beeld verkoop aan een ander blad of
bundeling in boekvorm, de werkne-
mer een billijk aandeel in deze extra
revenuen dient te krijgen. Daarbij
kan de werknemer zich tegen dit ver-
dere gebruik ook verzetten als hij van
oordeel is dat zijn persoonlijkheids-
recht geschonden wordt. Deze cao-
bepalingen verzachten dus enigszins
de harde wetsbepaling. In het najaar
van 1996 bleek tijdens de onderhan-
delingen over vernieuwing van deze
cao dat de dagbladuitgevers van deze
bepalingen weer afwillen, althans
voorzover het betreft het gebruik van
journalistiek materiaal voor het digi-
tale netwerk.
Overigens kennen alleen Nederland,
Groot-Brittannië en de VS zo’n
werkgeversauteursrecht. In andere
landen is en blijft de werknemer ‘ma-
ker’, maar wordt hij geacht afstand te
hebben gedaan van de (normale)
exploitatierechten en voorzover van
belang in het kader van de specifieke
werkzaamheden ook van zijn per-
soonlijkheidsrechten.
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