
Soort  document:
 Artikel
SenS ID:
06 00 007

Hoofdcategorie
Juridische zaken
Format:


Rubriek(en)
Auteursrecht

Trefwo(o)rd(en)
Licentie, Creative Commons, GNU, Publiek Domein

Niveau
Advance

Titel:
Stel uw kennis of werk beschikbaar aan anderen; Gratis gebruik van auteursrechtelijk werk, zonder voorafgaande toestemming

Omschrijving:
Als u zelf een boek of artikel heeft geschreven wordt dit werk auteursrechtelijk beschermd. Niemand mag uw werk gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming. Als u wilt dat andere uw werk wel kunnen gebruiken zonder voorafgaande toestemming leest u hier hoe u dit kunt doen.

Jaar van uitgifte
2006

Tijdschrift
n.v.t.

Nummer


Bladzijden
Van - tot en met


Licentie
file_0.png


file_1.wmf


file_2.png


file_3.wmf


file_4.png


file_5.wmf



Creative Commons License

file_6.wmf



Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.5 Netherlands License. Bekijk de licentie.


Auteur(s) 
 (achternaam)
Schenkeveld
(voornaam of voorletters)
Peter (P.S.H.J.)

Info auteur(s)
Peter Schenkeveld publiceert over bedrijfskundige onderwerpen. Hij werkt als organisatieadviseur en interim-manager bij SenS Organisatie-ontwikkeling.

Opslagplaats
Knowledge base
Juridische zaken



Bijlage: artikel




Stel uw kennis of werk beschikbaar aan anderen
Gratis gebruik van auteursrechtelijk werk, zonder voorafgaande toestemming.
Als u een boek of artikel heeft geschreven, een notitie, samenvatting of recensie heeft gemaakt verkrijgt u automatisch het auteursrecht van uw werk. Doordat u dit recht heeft mogen andere op geen enkele wijze gebruik maken van uw werk zonder uw voorafgaande toestemming.                                                                                    Wilt u het werk gratis beschikbaar stellen aan anderen, dan kunt u dit doen door gebruik te maken van specifiek voor dit doel opgestelde algemene licenties. Over deze licenties gaat dit artikel.										    Ook als u via internet in samenwerking met anderen, kennis wilt ontwikkelen, kunnen deze licenties duidelijk verschaffen over wat u als maker(s) wel en niet wilt.                  
Waar kan ik deze licenties vinden?
Algemene licenties voor het gratis gebruik door derden van uw werk, kunt u vinden bij Creative Commons (www.creativecommons.nl) en GNU  (http://www.gnu.org/licenses/fdl.html /" http://www.gnu.org/licenses/fdl.html  voor engelstalig en http://huizen.dto.tudelft.nl/devries/fdl.nl.html" http://huizen.dto.tudelft.nl/devries/fdl.nl.html voor nederlandstalige versie).  
In dit artikel gaan we nader in op de licenties van Creative Commons. Deze licenties zijn beter afgestemd op kennisdocumenten. De GNU-FDL–licentie is meer gericht op handleidingen voor het gebruik van software.
Wat biedt Creative Commons u?
Creative Commons helpt u o.a. bij het (online) publiceren van uw werk, als u derden gebruik wilt laten maken van uw werk, zonder dat zij vooraf toestemming moeten vragen.
Creative Commons heeft hiervoor verschillende licenties opgesteld, die nauwkeurig aangeven, wat anderen wel of niet mogen doen met uw werk. Op hun website (helpen zij u de juiste keuze te maken. Tevens geven zij u de mogelijkheid om informatie over de door u gekozen licentie op uw website te vermelden.
Welke voorwaarden kunt u stellen
Als u wilt dat mensen uw werk mogen kopiëren en verspreiden onder bepaalde voorwaarden, dan kunt u gebruik maken van verschillende door Creative Commons opgestelde algemene licenties.
De keuze voor een licentie is afhankelijk van de voorwaarden die u wenst te stellen. U file_7.png
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kunt kiezen uit een of meer van de volgende voorwaarden:
Moeten derden uw naam vermelden?
De gebruiker dient bij het werk, de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
Indien gebruik gemaakt wordt van een algemene licentie, wordt in de regel altijd de naam vermeld van de maker of licentiegever. (Zie bijlage 2)
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	Mogen derden gebruik maken van uw werk voor commerciële doeleinden?

Het is de licentienemers niet toegestaan om gebruik te maken van het werk voor commerciële doeleinden, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de licentiegever. (zie bijlage 3)

Mogen derden uw werk bewerken?
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a.	De gebruiker mag het werk niet bewerken.
De licentiegever verleent anderen uitsluitend het recht om onbewerkte exemplaren van het werk te kopiëren, te verspreiden, te tonen en op en        uit te voeren, afgeleide werken gebaseerd op het werk zijn niet file_13.png
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toegestaan. (zie bijlage 4)
b.	De gebruiker mag het werk bewerken, uitsluitend indien het daaruit ontstane werk krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie wordt verspreid.
De licentiegever verleent anderen uitsluitend het recht om bewerkte exemplaren (afgeleide werken) te verspreiden, met toepassing van een licentie die gelijk is aan de licentie die van toepassing is op het werk van de licentiegever. (zie bijlage 5) 
Kies de juiste licentie
Als u uw werk zonder enige voorwaarden wilt aanbieden kunt het beste kiezen voor een 	‘Verklaring publiek domein’ 				(bijlage 1)
Als u uw werk onder bepaalde voorwaarden wilt aanbieden kunt u op basis van de hiervoor beschreven voorwaarden kiezen uit de volgende 6 licenties:

1.	Naamsvermelding 					(bijlage 2)
2.	Niet commercieel					(bijlage 3)
3.	Geen afgeleide werken				(bijlage 4)
4.	Gelijk delen						(bijlage 5)
5.	Niet commercieel – gelijk delen			(bijlage 6)
6.	Niet commercieel – geen afgeleiden werken	(bijlage 7)

Hoe weten anderen welke licentie van toepassing is?
Aan het einde van iedere bijlage vindt u in een blauw omlijnd kader een verwijzing naar de in de bijlage omschreven licentie met logo. Als u het logo en de tekst kopieert en aan het einde in uw document plakt, kan iedereen zien onder welke voorwaarden zij uw document of werk mogen gebruiken. Als men op het logo of de onderstreepte tekst klikt (ctrl-klik) dan krijgt men de samenvattende tekst van de licentie te zien op de site van Creative Commons. Vanaf daar kan men ook doorklikken naar de volledige tekst van de betreffende licentie.
Geldigheid

Ieder land kent haar eigen auteursrecht. Daarom zijn voor verschillende landen enigszins aangepaste licenties opgesteld. De in de bijlagen opgenomen licenties zijn geldig in Nederland. Ze zijn gebaseerd op het Nederlandse auteursrecht.


Andere documenten

Dit artikel is specifiek gericht op tekstbestanden. Uiteraard zijn er ook licenties mogelijk voor andere bestanden zoals bijvoorbeeld muziek of video. Kijk hiervoor op de site van Creative Commons.




Auteur:	P.S.H.J. Schenkeveld (2006)
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Bijlage 1
Verklaring Publiek domein
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Verklaring publiek domein (naar Nederlands recht)
Hij/zij die de ‘Verklaring publiek domein’ op zijn/haar werk van toepassing heeft verklaard (de ‘Declarant’) verklaart bij deze uitdrukkelijk dat het gebruikte werk naar zijn/haar beste weten deel uitmaakt van het publieke domein van het land waar het openbaar is gemaakt. Daarnaast verklaart de Declarant uitdrukkelijk dat hij/zij de aan hem/haar toekomende auteursrechten, naburige rechten en/of databankrechten niet zal uitoefenen op het werk waarop deze verklaring van toepassing is. De Declarant heeft een redelijke inspanning verricht om na te gaan aan wie de auteursrechten, naburige rechten en/of databankrechten op het gebruikte werk toekomen. De Declarant erkent dat deze redelijke inspanning hem/haar op geen enkele wijze vrijstelt van aansprakelijkheid indien blijkt dat het gebruikte werk geen deel uitmaakt van het publieke domein. Hij/zij die de ‘Verklaring publiek domein’ van toepassing heeft verklaard op zijn/haar werk verklaart bij deze uitdrukkelijk dat hij/zij de aan hem/haar toekomende auteursrechten, naburige rechten en/of databankrechten op het hieronder omschreven werk (het ‘Werk’) op geen enkele wijze zal uitoefenen, en derhalve aan derden toestemming verleent om deze rechten naar believen te gebruiken. (NB: voor de toepassing van deze verklaring wordt onder het Werk mede verstaan de geluidsopname in de zin van de Wet op de naburige rechten en de databank in de zin van de Databankenwet). Hij/zij erkent dat deze verklaring inhoudt dat derden het Werk naar believen mogen verveelvoudigen, bewerken, openbaar maken, uitvoeren, opvragen, hergebruiken en/of anderszins gebruiken, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden.


1.	Als u uw werk zonder enige voorwaarden door anderen wilt laten gebruiken, dan kunt u dit vastleggen door op onderstaande link te klikken. U komt dan op een scherm van de site van Creative Commons, waar u uw e-mailadres, de naam van uw werk en de auteursrechthebbende (meestal uzelf) kunt invullen.
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   Publiek domein 
2.	Na invulling krijgt u een mededeling te zien, zoals hieronder verkort is weergegeven.
Verklaring publiek domein - bevestiging per e-mail
Er is een e-mail naar …. gestuurd. U dient het binnen enkele minuten te ontvangen. In deze e-mail wordt uw Verklaring publiek domein bevestigd. In de e-mail dient de naam van uw werk ('…..') en van de rechthebbende op het werk ('………') vermeld te zijn. De e-mail bevat tevens een link naar een ingesloten bevestigingscode. Met deze bevestigingscode kunnen wij nagaan of u gerechtigd bent om e-mails te ontvangen op e-mailadres …... Als u doorklikt naar de bevestigingscode geeft u daarmee aan dat u aan derden toestemming verleent om uw werk naar believen te gebruiken. Zolang u nog niet heeft doorgeklikt naar de bevestigingscode wordt ervan uitgegaan dat u geen toestemming heeft verleend aan derden om uw werk naar believen te gebruiken. Neem contact met ons op als u deze e-mail niet binnen 35 à 40 minuten heeft ontvangen. Zodra u de link naar de bevestigingscode heeft aangeklikt krijgt u te zien hoe u de Verklaring publiek domein van toepassing kunt verklaren op uw werk en hoe u uw werk bekend kunt maken. 

3.	U ontvangt daarna een e-mailbericht, zoals hieronder verkort is weergegeven.

Op onze site <http://creativecommons.org> heeft u ervoor gekozen om aan derden toestemming te verlenen om uw werk, "….." naar believen te gebruiken. We sturen u deze e-mail om deze keuze te bevestigen. U hoeft geen antwoord te geven op deze e-mail. U kunt hem ook doorsturen naar pd@creativecommons.org om ons te laten dat iemand ons systeem misbruikt. Klik door naar de hieronder vermelde link als u aan derden toestemming wilt verlenen om uw werk naar believen te gebruiken. U krijgt dan een korte samenvatting te zien en u krijgt nog Ã©Ã©n keer de kans om uw Verklaring publiek domein te bevestigen:
http://creativecommons.org/license/publicdomain-3?lang=nl&hash=-1752623967&title=......&license_code=publicdomain&copyright_holder=......&email=.........%40.....
Voor vragen of opmerkingen kunt een e-mail sturen naar pd@creativecommons.org.
Thank you for using Creative Commons!

4.	Door op de link te klikken bevestigt U, dat u derden toestemming geeft om het door u opgegeven werk naar believen te gebruiken.
 










Bijlage 2
Naamsvermelding


Creative Commons Deed
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Naamsvermelding 2.5 
De gebruiker mag:
	het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 

afgeleide werken maken 
gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden 
Onder de volgende voorwaarden:
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Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
	Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie. 
Vrijwaring disclaimer
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Bijlage 3
Niet-commercieel
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Naamsvermelding-NietCommercieel 2.5 
De gebruiker mag:
	het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 

afgeleide werken maken 
Onder de volgende voorwaarden:
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Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
file_36.png


file_37.wmf



Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
	Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie. 
Vrijwaring disclaimer
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voor bezoekers van je website. 
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Bijlage 4
Geen afgeleide werken
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Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 2.5 
De gebruiker mag:
	het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 

gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden 
Onder de volgende voorwaarden:
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Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
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Geen Afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.
	Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie. 
Vrijwaring disclaimer
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Naamsvermelding-GelijkDelen 2.5 Nederland
De gebruiker mag:
	het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 

afgeleide werken maken 
gebruik maken van het werk voor commerciële doeleinden 
Onder de volgende voorwaarden:
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Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
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Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.
	Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie. 
Vrijwaring disclaimer
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Bijlage 5
Niet commercieel – Gelijk delen
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Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 2.5 
De gebruiker mag:
	het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 

afgeleide werken maken 
Onder de volgende voorwaarden:
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Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
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Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
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Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.
	Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie. 
Vrijwaring disclaimer
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Bijlage 6
Niet commercieel – Geen afgeleide werken
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Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.5 
De gebruiker mag:
	het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 

Onder de volgende voorwaarden:
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Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
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Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
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Geen Afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.
	Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 

De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie. 
Vrijwaring disclaimer
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