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Auteursrecht in de muziek 
 
• Wanneer heb je met auteursrecht te maken? 
• Waarop kun je auteursrecht hebben? 
• Hoe ontstaat auteursrecht?  
• Wie is de maker of auteur? 
• Wanneer is toestemming nodig?   
• Overdracht van auteursrechten  
• Hoe hoog is de auteursrechtvergoeding?  
• Hoelang is auteursrecht geldig? 
• Wat zijn naburige rechten? 
• Wat zijn persoonlijkheidsrechten? 
• Wat gebeurt er bij overtreding? 
• Waarom zijn er auteursrechtenorganisaties? 
• Meer informatie 
 
 
Let op: deze tekst is toegespitst op auteursrecht op het vlak van de muziek. Je kunt als 
musicus ook op andere manieren met auteursrecht te maken krijgen. Bijvoorbeeld als je 
teksten of foto's wilt gebruiken voor een affiche of een cd. 
 

Wanneer heb je met auteursrecht te maken? 
Aan scheppende kunstenaars komt auteursrecht toe op de werken die zij gecreëerd 
hebben. Je moet hun toestemming hebben om hun creaties te mogen gebruiken. Omdat 
voor velen het auteursrecht een belangrijke inkomensbron is, zullen rechthebbenden 
meestal een vergoeding vragen aan degenen die iets met hun werk willen doen: 
muziekuitgevers, orkesten, omroepen, etc. Natuurlijk kan toestemming ook gratis gegeven 
of geweigerd worden. Vuistregel is dat iedereen die auteursrechtelijk beschermd werk van 
een ander wil openbaar maken of verveelvoudigen toestemming nodig heeft van de 
rechthebbende (de maker of degene aan wie hij deze rechten heeft overgedragen 
(Buma/Stemra). 
 

Waarop kun je auteursrecht hebben? 
De Auteurswet biedt bescherming aan de makers van originele werken op het gebied van 
letterkunde, wetenschap of kunst.  
 
Voorwaarden voor ‘een werk’ in de zin van de Auteurswet 
Vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft. Dit houdt in dat de vorm niet 
ontleend mag zijn aan andermans werk. Daarnaast is vereist dat het een persoonlijk 
stempel van de maker draagt, wat betekent dat ‘het voortbrengsel het resultaat moet zijn 
van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel 
is van de menselijke geest. Tenslotte moet het werk een vorm hebben (gehad). dus te zien, 
te lezen of te horen (geweest) zijn. Niet van belang voor bescherming van de Auteurswet is 
dat de maker het werk bewust heeft willen scheppen en evenmin dat het voortbrengsel het 
karakter van een coherente creatie moet hebben.  
 
Een idee is op zichzelf niet auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht interesseert zich 
niet voor het artistieke gehalte van een werk. Kitsch kan dus auteursrechtelijk een werk zijn. 
Het maakt ook niet uit of de maker amateur is of professional. 

Auteursrechtelijk beschermd kunnen daarmee bijvoorbeeld zijn: 
• muzikale composities, ook als ze alleen 'live' hebben bestaan 
• geschriften: van romans tot Sinterklaasgedichten, van brieven en dagboeken tot top-10 

lijsten, advertenties en slagzinnen 
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• toneelwerken, choreografieën en pantomimes 
• redevoeringen, voordrachten en conferences 
• films en videoclips 
• schilderijen, tekeningen, (spot-)prenten, strips, grafische werken 
• architectonische werken, bouwtekeningen, landkaarten 
• bankbiljetten, lay-out en lettertypen 
• foto’s en werken van beeldende kunst 
• producten van industriële of ambachtelijke vormgeving 

Rust er auteursrecht op een werk dat nog niet af is? 
Ja, kladjes en ontwerpen zijn beschermd, als zij origineel en waarneembaar zijn. Hier 
bevindt zich een vloeiende grens tussen het pure nog niet uitgewerkte idee dat niet 
beschermd is, en het al in een bepaalde vorm gegoten idee, dat in die vorm wel beschermd 
is. 

Is een persoonlijke stijl auteursrechtelijk beschermd? 
Nee, een persoonlijke stijl of methode van werken is niet door het auteursrecht beschermd. 
Iedereen mag dus in zijn eigen werk andermans stijl of methode gebruiken, daarop 
voortbouwen of zich daardoor laten inspireren. Let op: op grond van andere rechtsregels 
(bijvoorbeeld het merkenrecht) kan het onrechtmatig zijn om andermans stijl zomaar over te 
nemen.  

Is een idee voor een opera auteursrechtelijk beschermd? 
Een idee is auteursrechtelijk onbeschermd, zolang het niet in een waarneembare vorm is 
uitgewerkt. Alleen op de vormgeving van een idee is auteursrecht mogelijk, niet op het 
daaraan ten grondslag liggende idee zelf.  

Is er auteursrecht op de uitvoeringen en vertolkingen van zangers, musici, 
voordrachtskunstenaars? 
Nee. Vertolkingen van andermans werk worden niet als 'werk' in de zin van de Auteurswet 
beschouwd. Wel hebben uitvoerende kunstenaars vergelijkbare rechten ten aanzien van 
hun vertolking of uitvoering. Hun rechten zijn geregeld in de Wet op de Naburige Rechten.  
 

Hoe ontstaat auteursrecht? 
Auteursrecht ontstaat automatisch, louter door het maken van een werk. Als jij een 
muziekstuk componeert ben jij de auteur van de compositie. Zodra het werk gemaakt is, rust 
daarop auteursrecht. Je hoeft daar verder niets voor te doen. Je hoeft niets aan te vragen of 
te deponeren, te registreren, een copyright-notice  aan te brengen, of te vermelden dat het 
auteursrecht is voorbehouden. Dit geldt in zo'n 150 landen die zich hebben aangesloten bij 
het belangrijkste internationale verdrag op dit gebied, de Berner Conventie.  

Is het voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming nodig dat het werk op 
een of andere wijze is vastgelegd, bijvoorbeeld op geluidsband? 
Nee, ook niet vastgelegde muzikale improvisaties zijn beschermd zodra ze 'live' zijn 
uitgevoerd. Voorwaarde is wèl dat de werken origineel en waarneembaar (geweest) zijn. 

Is het nodig om een copyright-notice  op een werk aan te brengen? 
Dat is niet nodig. Het auteursrecht ontstaat immers automatisch door het maken van het 
werk. Maar het kan nooit kwaad om op of in alle exemplaren van het werk een ©, gevolgd 
door de naam van de auteursrechthebbende en het jaar van eerste publicatie, te laten 
aanbrengen. Dat werkt als waarschuwing en geeft aan bij wie het auteursrecht berust. 

Als ik een muziekstuk heb gemaakt, moet ik dat dan officieel laten registreren? 
Nee. Maar het is handig om je werk of idee te registreren uit bewijsrechtelijk oogpunt. De 
datum toont immers aan dat jij op die dag (en dus niet later) de maker was, en hopelijk dus 
dat een ander niet eerder al eenzelfde werk heeft vervaardigd. Je kunt je werk laten 
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registreren in een akte bij de notaris of online. Een andere mogelijkheid is om het werk 
aangetekend naar jezelf op te sturen (bij ontvangst de envelop dichtlaten!). Tegenwoordig is 
er ook de mogelijkheid om e-mail aangetekend te versturen.  

Heb ik als Nederlander ook auteursrecht buiten Nederland? 
Ja, in alle (bijna 150) landen die zich hebben aangesloten bij de Berner Conventie kun je je 
als Nederlandse maker op auteurs-rechtelijk bescherming beroepen. In elk van die landen 
geniet je in feite dezelfde bescherming als de onderdanen van dat land.  
 

Wie is de maker of auteur? 
De maker van een muziekstuk in auteursrechtelijke zin is de componist, niet het orkest noch 
de uitgeverij die de muziek op cd zet. Voor werken die door werknemers in het kader van 
hun dienstbetrekking zijn gemaakt, geldt in beginsel dat de werkgever de 
auteursrechthebbende is. Partijen kunnen hier middels een overeenkomst wel vanaf wijken. 
Soms is dit in de CAO nader geregeld.  
 
Wanneer bijvoorbeeld aan jou als docent/werknemer wordt gevraagd een lied te maken, 
dan berust het auteursrecht dus bij je werkgever, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Die 
hoeven niet op schrift gezet te worden, hoewel dat wel beter is om conflicten achteraf te 
voorkomen. Bedenk daarom goed hoe jij het geregeld wilt hebben, wanneer je een werk in 
dienstverband maakt, terwijl dit niet tot je normale taken behoort.  

Is er verschil tussen 'maker' en 'auteur'? 
Nee, voor de Auteurswet is 'maker' hetzelfde als 'auteur'. De wetgever heeft voorkeur voor 
het begrip 'maker' omdat het begrip 'auteur' teveel doet denken aan alléén de schrijvende 
auteur. 

Hoe kun je bewijzen dat je de 'maker' bent van een werk? 
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker wordt aangeduid, daarvan ook 
daadwerkelijk de maker is. Soms kan de registratie van nut zijn, omdat dit een bewijs is dat 
het werk op datum van registratie bestond. 

Wie geldt als 'maker' als een werk in teamverband gemaakt is? 
Als meerdere makers samen een werk maken, bijvoorbeeld een liedje, een opera of een 
musical, dan zijn er twee mogelijkheden. 
1. Bijdragen zijn niet duidelijk te onderscheiden => de makers krijgen een 

gemeenschappelijk auteursrecht op het geheel. 
2. De afzonderlijke bijdragen zijn wèl te onderscheiden, bijvoorbeeld tekst en melodie van 

een liedje => iedere maker krijgt op zijn onderdeel auteursrecht. 

Bij wie ligt het auteursrecht als een werknemer iets maakt in zijn eigen tijd, dus niet in 
tijd van de baas? 
De vraag of het werk wel of niet in de tijd van de baas is gemaakt, speelt geen rol. Het gaat 
er om of de werknemer zijn werk heeft gemaakt in het kader van zijn dienstbetrekking. In dat 
geval rust het auteursrecht (tenzij andere afspraken zijn gemaakt) bij de werkgever. 

Heeft een freelancer auteursrecht op de door hem, in opdracht van een ander 
gemaakte werken? 
Krijg je een incidentele opdracht zonder dat van een vast dienstverband 
(arbeidsovereenkomst) gesproken kan worden, dan komt het auteursrecht aan jou toe. 

Aan wie komt het auteursrecht toe op een werk met bijdragen van diverse makers? 
Soms bestaat een werk uit een aantal afzonderlijke werken van twee of meer personen, 
zoals bij een verzamel-cd. In dat geval wordt degene onder wiens leiding en toezicht het 
gehele werk tot stand is gebracht auteursrechthebbende op het geheel. Dat staat los van 
het auteursrecht op de in het verzamelwerk opgenomen afzonderlijke werken. 
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Heeft degene die andermans werk bewerkt, zelf ook weer auteursrecht op de 
bewerking? 
Ja, degene die andermans werk bewerkt (arrangeert), krijgt op die bewerking een 
afzonderlijk auteursrecht (uiteraard alleen als die bewerking voldoende origineel is). Het 
auteursrecht op het oorspronkelijke werk blijft natuurlijk gewoon van kracht. Een gevolg 
hiervan is dat degene die een auteursrechtelijk beschermde bewerking van een muziekstuk 
wil uitvoeren of op een andere manier wil exploiteren, rekening moet houden met de rechten 
van zowel de bewerker als van de oorspronkelijke componist. Heel wat geregel dus!  
 

Wanneer is toestemming nodig? 

Slechts voor twee vormen van gebruik is géén toestemming nodig! 
• Gebruik in familie- en vriendenkring. 
• Bepaalde vormen van gebruik in het onderwijs. 
Deze situaties worden ook nog beperkt (restrictief) geïnterpreteerd. 
 
Je kunt toestemming moeten vragen voor gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken 
omdat je ze wil verveelvoudigen resp. openbaar maken. 
 
Verveelvoudigen heeft twee betekenissen: 
1. Het maken van kopieën van een werk (vermenigvuldigen), bijvoorbeeld door 

reproduceren, opslaan in databanken, op band opnemen. 
2. Het maken van een bewerking van een werk, bijvoorbeeld een arrangement. In het 

algemeen valt iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing van een werk in 
gewijzigde vorm onder verveelvoudiging. 

 
Openbaar maken betekent: 
Het om het beschikbaar stellen van het werk aan het publiek door bijvoorbeeld uitzenden, 
laten horen, uitvoeren en verkopen. 
 
Het gros van de muziekauteurs heeft zijn rechten overgedragen aan Buma/Stemra. Voor 
toestemming zul je je dus meestal tot deze organisaties moeten wenden. Stemra houdt zich 
bezig met de rechten op verveelvoudigen. Buma houdt zich bezig met de rechten op 
openbaar maken. 

Is voor het laten horen of spelen van beschermde muziek in een familie- of 
vriendenkring toestemming nodig? 
Het laten horen of 'live' spelen van muziek op verjaardagen en familiefeestjes wordt niet als 
auteursrechtelijke 'openbaarmaking' van muziek aangemerkt en mag zonder toestemming 
van de rechthebbenden plaatsvinden (d.w.z. zonder Buma's toestemming). Voorwaarde 
voor deze vrijstelling is wel dat de feestgangers geen entreegeld betalen.  

Is voor personeels- of schoolavondjes waar muziek wordt gedraaid of uitgevoerd 
toestemming vereist? 
Ja. Het laten horen van muziek tijdens een personeels- of schoolavond is een vorm van 
'openbaar maken' waarvoor Buma's toestemming nodig is. Hetzelfde geldt voor een 
besloten concert, dat alleen toegankelijk is voor genodigden. De Auteurswet bepaalt 
namelijk dat alleen voor de familie- of vriendenkring of daaraan gelijk te stellen besloten 
kringen een uitzondering gemaakt kan worden. 

Wanneer heeft een onderwijsinstelling geen toestemming nodig? 
Een uitvoering op school is geen openbaarmaking (mag dus zonder toestemming) als: het 
onderwijs wordt gegeven door een rechtspersoon zonder winstoogmerk én als de uitvoering 
deel uit maakt van het leerplan. Particuliere dansscholen, commerciële opleidingen e.d. 
vallen dus niet onder deze uitzondering.  
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Voor het kunstvakonderwijs vallen repetities en uitvoeringen in het kader van lessen onder 
de uitzondering. Als er sprake is van een uitvoering buiten het schoolgebouw, of als het 
publiek voor een kaartje moet betalen  is de uitzondering wellicht niet van toepassing. 
Overleg altijd met je opleiding, ook die heeft er belang bij dat er auteursrechtelijk juist 
gehandeld wordt. 

Mag ik zonder toestemming van de auteursrechthebbenden eigen cd's, 
cassettebandjes of platen in mijn winkel of restaurant spelen? 
Nee, je mag beschermde muziek die is vastgelegd op een cd of muziekcassette niet zonder 
Buma's toestemming in het openbaar, dat wil zeggen buiten de familie- of vriendenkring, 
laten horen. 

Mag ik in mijn winkel of bedrijf via de radio muziek ten gehore brengen? 
Nee, ook voor het laten horen van radiomuziek in je winkel of bedrijf is toestemming van 
Buma vereist. 

Mag een muziekpartituur geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden? 
Iedereen mag in het kader van 'eigen oefening, studie of gebruik' van stukjes uit 
beschermde werken, zonder toestemming en gratis, een paar kopieën maken. Het is niet 
toegestaan gehele werken te kopiëren, behalve als het om korte werken of om niet meer 
verkrijgbare (uitverkochte) boeken gaat.  

Mag ik muziek op (video)band of muziekcassette opnemen? Op cd's staat immers 
vaak: "Unauthorised .... Copying of this record prohibited". 
Iedereen mag, zonder toestemming en gratis, voor eigen privégebruik of voor 
studiedoeleinden geluidsopnamen maken van auteursrechtelijk beschermde muziek. 
Voorwaarde is dat dit gebeurt door degene voor wiens studie of privégebruik die opname of 
kopie bestemd is. Volgens de wet mag men namelijk niet aan een ander daartoe opdracht 
geven! Ook het later weggeven, uitlenen of verkopen van een ooit voor privégebruik 
gemaakte kopie is in strijd met de Auteurswet. 

Is voor het verhuren, uitlenen, tweedehands verkopen en veilen van cd's 
toestemming van de auteursrechthebbenden nodig? 
Zeggenschap van de auteursrechthebbenden over cd's en grammofoonplaten eindigt zodra 
deze met toestemming in omloop zijn gebracht. Je mag ze dus weggeven, uitlenen, 
tweedehands verkopen en veilen. 
 
Je mag ze niet zonder toestemming van de auteursrecht-hebbende in het openbaar 
afspelen, omdat dit openbaarmakingshandelingen zijn. Ook voor het verhuren van bij-
voorbeeld cd's en video's is toestemming nodig. Het uitlenen door openbare bibliotheken is 
overigens zonder toestemming van de rechthebbenden toegestaan mits een vergoeding 
wordt betaald aan de Stichting Leenrecht. 
 

Overdracht van auteursrechten 
In principe mag een auteur de rechten op zijn werk zelf innen. Voor muziekwerken is dit 
echter onbegonnen werk. Er zijn zoveel plaatsen waar het uitgevoerd (live uitvoeringen, 
radio, tv, etc.) en vermenigvuldigd kan worden, dat kun je onmogelijk zelf bij houden. 
Daarom dragen de meeste componisten en tekstdichters hun rechten over aan 
Buma/Stemra. Deze organisaties innen de verschuldigde rechten en verdelen die 
vervolgens onder de rechthebbenden. 
 
Buma en Stemra eisen wel dat je de rechten op al je werken overdraagt. Als je je muziek in 
eigen beheer op cd uitgeeft kan dat ongunstig zijn. Daarom is het ook mogelijk alleen lid te 
worden van Buma. 
 
Heeft de eigenaar van een kunstwerk, naast het eigendomsrecht, ook het 
auteursrecht? 
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Eigendomsrecht en auteursrecht zijn twee los van elkaar staande rechten. Als je een cd 
koopt ben je de eigenaar. Je wordt daarmee niet auteursrechthebbende van het op dat 
gekochte exemplaar vastgelegde werk. Je hebt dus niet het recht het werk openbaar te 
maken of te verveelvoudigen. Daarvoor is toestemming nodig van de 
auteursrechthebbenden. Eigendom, feitelijk bezit (een dief kan het feitelijk bezitten!) en 
auteursrecht zijn drie heel aparte kwesties. 
 

Hoe hoog is de auteursrechtvergoeding? 
In zijn algemeenheid is er weinig te zeggen over de waarde van muziekrechten. Het 
uitzenden van muziek via de publieke omroep kost snel een euro per seconde, maar de 
commerciële zenders betalen daar nog geen kwart van. Dit bedrag is echter voor alle 
rechthebbenden: componist(en), tekstschrijver(s) en muziekuitgever samen. Als een band 
optreedt voor een uitkoopsom van € 1000,- zal dat ongeveer € 15,- aan auteursrecht 
opleveren. Of je er nu zelf rijk van wordt of niet, al met al gaat het om veel geld, honderden 
miljoenen in Nederland. 
 
 
Buma/Stemra 
Met een platenmaatschappij leg je zelf de auteursrechtvergoeding voor je werk in een 
contract vast. Rechten over muziek die uitgezonden wordt op radio of tv, of ten gehore 
wordt gebracht op openbare plaatsen, is moeizaam zelf te innen. Daarom kun je je 
aansluiten bij Buma/Stemra. Buma int de vergoedingen voor uitzendingen, Stemra int de 
rechten voor gemaakte geluidsdragers (cd's, video's, etc.).  
 
Buma keert geld uit op basis van het aantal openbaarmakingen dat heeft plaatsgevonden. 
Daartoe sturen bijvoorbeeld de omroepen, grootwinkelbedrijven en de horeca lijsten met 
uitgezonden muziekwerken naar Buma. Die verwerkt deze gegevens via een 
puntensysteem. Muziekwerken waarvoor Buma de auteursrechten beheert (ruim 2 miljoen 
van ruim 13.000 leden) krijgen punten toebedeeld, gebaseerd op tijdsduur, genre en 
complexiteit (aantal stemmen). Het aantal uitzendingen x het aantal punten bepaalt het 
bedrag dat je krijgt. Stemra keert geld uit op basis van gegevens van platenmaatschappijen. 
 
Om in aanmerking te komen voor door Buma/Stemra geïnde vergoedingen moet je lid 
worden. Dat kost naast eenmalige inschrijvingskosten van € 45,- ook € 62,50 contributie per 
jaar (voor auteurs). Als je de afdeling Relatiebeheer belt, wordt eerst gekeken of dit zinvol is 
(dat is het geval als er bijvoorbeeld regelmatig live-uitvoeringen zijn, regelmatig radio- en/of 
tv-uitzendingen, of repertoire door een platenmaatschappij wordt uitgebracht).  

De thuiskopievergoeding 
De thuiskopievergoeding is een heffing op lege cassettes, video's, etc. Door het massale 
(gratis) 'thuiskopiëren' lopen de auteursrechthebbenden een deel van hun inkomsten mis. 
Bijvoorbeeld: Een bij Buma/Stemra aangesloten componist maakt een aantal liedjes. 
Stemra geeft een platenmaatschappij toestemming deze liedjes uit te brengen op cd. Als 
vergoeding daarvoor krijgt de componist via Stemra een percentage van de opbrengst 
(royalty). Wanneer iemand een cd huurt of leent en deze voor zichzelf kopieert dan ontstaat 
inkomstenderving. Immers, hierover ontvangt de componist geen royalty's, waarop hij wel 
recht heeft. De thuiskopievergoeding is in het leven geroepen om het verlies van inkomsten 
voor alle auteursrechthebbenden enigszins te compenseren. 
 
Fabrikanten en importeurs van blanco banden en cassettes moeten de 
thuiskopievergoeding betalen aan de Stichting De Thuiskopie. Deze stichting verdeelt 
vervolgens het geïncasseerde geld onder de rechthebbenden. Fabrikant en importeur 
berekenen deze kosten door aan de consument, de koper van de blanco banden en 
cassettes. 
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Hoelang is auteursrecht geldig? 
Volgens de hoofdregel eindigt het auteursrecht 70 jaar na het jaar waarin de maker van het 
werk is overleden. Vaak zal het auteursrecht dus in handen blijken te zijn van de wettelijke 
of testamentaire erfgenamen van de maker van het werk. Van veel klassieke muziek is de 
componist al meer dan 70 jaar dood. Daarom is die muziek vrij van auteursrecht. Mocht het 
gaan om een anoniem of onder pseudoniem verschenen werk of om een werk van een 
rechtspersoon, dan is de termijn van bescherming 70 jaar vanaf de eerste openbaarmaking 
van het betreffende werk. 

 
Wat zijn naburige rechten? 
In de Wet Naburige Rechten is de bescherming geregeld van uitvoerend kunstenaars, 
fonogram- en filmproducenten en van omroepen.  
 

Wat zijn persoonlijkheidsrechten? 
Persoonlijkheidsrechten beschermen de ideële belangen van de maker. Op basis hiervan 
kun je je als maker van een werk bijvoorbeeld verzetten tegen het veranderen of verminken 
ervan, of kun je optreden als je werk onder andermans naam is verschenen. Anders dan 
auteursrechten zijn deze persoonlijkheidsrechten niet overdraagbaar. De maker die zijn 
auteursrecht heeft overgedragen behoudt dus hoe dan ook zijn persoonlijkheidsrechten! 

Kan de maker zich verzetten tegen het publiceren zijn werk onder andermans naam? 
Ja, dit wordt ook wel 'plagiaat' genoemd en hiertegen kan hij altijd optreden. Zo ook tegen 
publicatie zonder naamsvermelding. 

Kan de maker zich verzetten tegen het veranderen van de titel van zijn werk? 
Ja, daarmee hoeft de maker geen genoegen te nemen. 

Moet de maker dulden dat in zijn werk veranderingen worden aangebracht? 
In beginsel hoeft hij dat niet te dulden, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat verzet 
daartegen in strijd met de redelijkheid zou zijn. 

Kan de maker protesteren tegen het verminken of misvormen van zijn werk? 
Ja. Tegen verregaande wijzigingen, neerkomend op verminking of misvorming, of tegen een 
andere aantasting van zijn werk kan de maker altijd opkomen. Zeker als hij zich daardoor in 
zijn eer of reputatie geschaad voelt. 

Vervallen persoonlijkheidsrechten na het overlijden van de maker? 
Persoonlijkheidsrechten zijn niet alleen onoverdraagbaar, zij komen evenmin automatisch 
toe aan de erfgenamen van de maker. Wel kan de maker in een testament of codicil iemand 
aanwijzen die na zijn overlijden een beroep op deze persoonlijkheidsrechten kan doen. 
Heeft de maker verzuimd iemand aan te wijzen, dan is er na zijn dood dus niemand die ze 
nog kan uitoefenen. Persoonlijkheidsrechten op een werk vervallen overigens sowieso als 
het auteursrecht vervalt. 
 

Wat gebeurt er bij overtreding? 
Tegen - al dan niet opzettelijke - (dreigende) inbreuken op zijn recht, kan de 
auteursrechthebbende zich verzetten. 
 
Wanneer je beschermde werk zonder je toestemming op de markt komt, gepubliceerd wordt 
of op cd verschijnt, kun je daartegen juridisch optreden. Alvorens tot 'juridische stappen' 
over te gaan is het raadzaam een advocaat of het Juridisch Loket te raadplegen. Als boze 
brieven niet blijken te helpen en ook een onderlinge regeling er niet in lijkt te zitten, zal de 
rechter er wellicht toch aan te pas moeten komen. Het Openbaar Ministerie heeft de 
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mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. 
Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. De rechter kan een 
gevangenisstraf opleggen van ten hoogste vier jaar of een geldboete. 
 

Waarom zijn er auteursrechtenorganisaties? 
 
Voor de auteursrechthebbende 
Componisten zijn niet of nauwelijks in staat op eigen houtje na te gaan door wie en hoe 
vaak hun werk wordt openbaar gemaakt en of verveelvoudigd. Inbreuken op hun rechten 
kunnen immers overal plaatsvinden en dus ook totaal onopgemerkt blijven. Daarom zijn er 
auteursrechtorganisaties in het leven geroepen om namens de daarbij aangesloten makers 
contracten met gebruikers (cafés, omroepen, concertzalen, etc.) te kunnen sluiten en om 
tegen eventueel misbruik op te treden.  
 
Voor degene die toestemming wil vragen 
Voor de gebruikers zijn deze bemiddelingsorganisaties heel handig, omdat zij de 
noodzakelijke toestemming snel en eenvoudig (nl. op één centraal punt) kunnen verkrijgen 
en de eventueel verschuldigde royalty kunnen betalen. 
 
De auteursrechtenorganisaties 
De belangrijkste organisaties voor componisten zijn Buma en Stemra. Op de site van 
Buma/Stemra staan links naar andere auteursrechtenorganisaties. Buma Jr. is er om 
componisten en auteurs onder de 26 jaar op weg te helpen in de muziekbranche. Naast 
deze officiële organisaties zijn er tal van agenten in binnen- en buitenland, die de 
auteursrechten van componisten regelen. 
 

Meer informatie 
Op BeroepKunstenaar.nl: 
• Rubriek recht & contracten, pagina  Auteursrecht 
• Artikel muziek op internet (pdf) 
 
Andere websites: 
• Buma/Stemra 
• Buma Jr. 
• Stichting Leenrecht 
• Stichting De Thuiskopie  
• Juridisch loket 
• KvK: idee beschermen 
 

http://www.beroepkunstenaar.nl/
http://www.bumacultuur.nl/
http://www.bumajr.nl/startpagina
http://www.leenrecht.nl/
http://www.thuiskopie.nl/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.kvk.nl/ondernemen/intellectueel-eigendom/uw-idee-beschermen/
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