
 

Auteursrecht in de letteren 
 
 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? 
 Naburige rechten 
 Persoonlijkheidsrechten 
 Wat gebeurt er bij overtreding? 
 Auteursrechtenorganisaties 

 
 
Let op: deze tekst is toegespitst op auteursrecht op het vlak van de letteren. Je kunt als 
schrijver ook op andere manieren met auteursrecht te maken krijgen. Bijvoorbeeld als je 
begeleidingsmuziek gebruikt bij een optreden of bij voordrachten op 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: uitgevers, 
omroepen, filmmakers, kunstenaars, etc. Je kunt  toestemming ook gratis gegeven of onder 
andere voorwaarden dan een financiële vergoeding (bijv. 20 exemplaren van de uitgave), of 
weigeren. 
 
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, zoals uitgevers of literair agenten). 
 

Waarop kun je auteursrecht hebben? 
De Auteurswet biedt bescherming aan de makers van originele werken op het gebied van 
letterkunde, wetenschap of kunst. Een werk in de zin van de Auteurswet kenmerkt zich door 
een eigen oorspronkelijk karakter en voorts een persoonlijk stempel. Het auteursrecht 
interesseert zich niet voor het artistieke gehalte van een werk. Pulpromans en 
liefdesgedichten kunnen auteursrechtelijk ook werken zijn. Vragen die tellen zijn: is er 
sprake van een vorm en een eigen persoonlijk karakter? Het maakt ook niet uit of de maker 
amateur is of professional. 
 
Voorwaarden voor het kunnen verwerven van auteursrecht zijn dus: 
 Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter hebben. De vorm mag niet ontleend 

zijn aan andermans werk. Er is sprake van oorspronkelijk karakter als het bijna niet 
mogelijk is dat meerdere mensen geheel onafhankelijk van elkaar tot dezelfde creatie 
zouden komen. 

 Het moet voorts een persoonlijk stempel dragen.  
 Het moet zintuiglijk waarneembaar (geweest) zijn, dus te zien, te lezen of te horen 

(geweest) zijn. 
 
Auteursrechtelijk beschermd kunnen daarmee bijvoorbeeld zijn: 
 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 
 muzikale composities, ook als ze alleen 'live' hebben bestaan 
 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 van gedichten, eerste versies van romans of experimentele monologen 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. De voorbeelden zijn ook legio: Joost 
Zwagerman nam bijvoorbeeld in ‘Bekentenissen van de Pseudomaan’ pastiches van 
collega’s als Hugo Claus en Pieter Boskma op. Let op: op grond van andere rechtsregels 
(bijvoorbeeld het merkenrecht) kan het in sommige gevallen onrechtmatig zijn om 
andermans stijl zomaar over te nemen.  

Is een idee voor een roman 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. Wie een roman wil schrijven over een eenzame 
jongeman die met zijn vader en appelbessen-wijndrinkende moeder de laatste dagen van 
het jaar doorbrengt, kan daarin niet door Gerard Reve worden tegengehouden. Anders ligt 
het bij adaptaties, zoals films. Daarover moet een filmmaker zeker in onderhandeling met de 
auteur.  
 

Hoe ontstaat auteursrecht? 
Auteursrecht ontstaat louter door het maken van een werk. Als jij een gedicht of verhaal 
schrijft ben jij de auteur van de tekst. Zodra het werk gemaakt is, rust daarop auteursrecht. 
Je hoeft daar verder niets voor te regelen. 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 verhalen of gedichten (zoals vertellingen of spoken word 
performances) 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 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. 
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Als ik een roman heb geschreven, maar nog niet uitgegeven, moet ik dat dan officieel 
laten registreren? 

Nee. Maar het is handig om je werk of idee te registreren uit bewijsrechtelijk oogpunt. Die 
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 
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.  
 
Een heel extreem middel om een verhaalidee vast te leggen, werd gebruikt door de student 
Thijs Voskuilen die zijn ideeën over Paulus als geheim agent van de Romeinen, liet 
vastleggen in een filmscript, op aanraden van een advocaat. Het script liet hij vervolgens 
vastleggen in de Verenigde Staten.  

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 auteursrechtelijk 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 tekst in auteursrechtelijke zin is de schrijver: niet de uitgever, de 
redacteur of de samensteller van je bundel. Maar: ten aanzien van werken die door 
werknemers in het kader van hun dienstbetrekking zijn gemaakt, is in beginsel de werkgever 
de auteursrechthebbende. Als je journalist of redacteur in dienst van een uitgeverij bent, dan 
bezit de uitgeverij meestal de auteursrechten over je stukken, columns, artikelen en boeken. 
Partijen kunnen hier middels een overeenkomst wel vanaf wijken. Soms is dit in de CAO 
nader geregeld. Bedenk daarom goed hoe jij het geregeld wilt hebben en regel het 
vervolgens, wanneer je een werk in dienstverband maakt, terwijl dit niet tot je normale taken 
behoort. Anders krijg je later problemen en kun je niet terugvallen op een schriftelijke 
afspraak. 

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. En ook componisten, architecten, tapijtwevers en andere scheppende kunstenaars 
krijgen immers auteursrecht over hun werk. 

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. Zet daarom altijd je naam op de eerste pagina van je manuscript. 
En als er kans is dat je gedichten of verhalen op losse pagina’s terecht komen, zet je naam 
dan op alle pagina’s.  
Soms kan de registratie van de akte van nut zijn, omdat dit een bewijs is dat de akte op 
datum van registratie bestond. 

Wie geldt als 'maker' als een werk in teamverband gemaakt is? 

Als meerdere makers samen een werk maken, bijvoorbeeld gezamenlijk een roman 
schrijven (zoals Niels en Lydia Rood of Jacques Hendrikx en Hans Münstermann; de 
laatsten opereren samen onder de naam ‘Jan Tetteroo’), dan zijn er twee mogelijkheden. 
 Bijdragen zijn niet duidelijk te onderscheiden => de makers krijgen een 

gemeenschappelijk auteursrecht op het geheel. 
 De afzonderlijke bijdragen zijn wèl te onderscheiden, bijvoorbeeld verschillende 

verhalen, delen of actes => iedere maker krijgt op zijn onderdeel auteursrecht. 
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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 –bewijsbare dus schriftelijke-  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 dienstverband (arbeidsovereenkomst) 
gesproken kan worden, dan ligt het auteursrecht bij jou. 

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 verhalenbundel of een gedichtencompilatie. In dat geval wordt degene onder 
wiens leiding en toezicht het gehele werk tot stand is gebracht – de samensteller – 
auteursrechthebbende op het geheel. Dat staat los van het auteursrecht op de in het 
verzamelwerk opgenomen afzonderlijke werken. 

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). Dat 
geldt bijvoorbeeld voor vertalingen: ook vertalers krijgen het auteursrecht over hun werk. 
Het auteursrecht van de schrijver van de oorspronkelijke roman, verhalenbundel of 
monoloog blijft natuurlijk gewoon van kracht. Een gevolg hiervan is dat degene die een 
vertaalde tekst wil uitgeven, rekening moet houden met de rechten van zowel de vertaler als 
van de oorspronkelijke auteur. Heel wat geregel dus!  
 

Wanneer is toestemming nodig? 
Slechts voor twee vormen van gebruik is géén toestemming nodig! 
 Gebruik in kleine kring (familie- en vrienden). 
 Bepaalde vormen van gebruik in het onderwijs. 
Deze situaties worden ook nog beperkt (restrictief) geïnterpreteerd: de wet is behoorlijk 
strikt. Je zult toestemming moeten vragen voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd 
werk dat je wil verveelvoudigen of openbaar maken. 
 
Verveelvoudigen heeft twee betekenissen: 
 het maken van kopieën van een werk (vermenigvuldigen), bijvoorbeeld door het 

drukken, kopiëren, opslaan in databanken, of op band opnemen. 
 het maken van een bewerking van een werk, bijvoorbeeld het voorlezen, vertalen of op 

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

 
Openbaar maken: 

Het beschikbaar stellen van het werk aan het publiek door bijvoorbeeld het 
verkopen of uitlenen van de boeken.  

Is er een organisatie die de auteursrechten regelt? 

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA) – onderdeel van Cedar – is de 
auteursrechtorganisatie voor makers en gebruikers van “literaire, literair-dramatische en 
muziekdramatische werken”. Als auteur kun je je gratis aansluiten bij de LIRA. De 
organisatie neemt, als ze auteursrechten voor je int, vervolgens een klein percentage van 
het bedrag in voor haar eigen activiteiten.  
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Hoe kan ik plagiaat vermijden? 

Een van de grootste problemen in de literatuur is het verschijnsel plagiaat. Adriaan van Dis 
kreeg er mee te maken, evenals Margriet de Moor, Jan Siebelink en de dichter Ilja Leonard 
Pfeiffer. Veroordeeld is nog bijna niemand, maar de publieke en morele schande is nog 
altijd fors. Vermeld dus je bronnen (liever te veel dan te weinig), geef bij pastiches altijd 
voldoende hints om de lezer duidelijk te maken dat het een navolging is en laat het 
manuscript door kritische mensen lezen. En ten slotte: vind je eigen stem. Die is van 
niemand anders, alleen van je zelf.  
 

Overdracht van auteursrechten 
In principe mag een auteur de rechten op zijn werk zelf innen. Als je een beroemd gedicht 
hebt geschreven dat te pas en te onpas wordt geciteerd is dat echter onbegonnen werk, net 
als een succesvolle buitenlandse vertaling van een verhalen- of gedichtenbundel. Daarom 
zul je dus een tussenpersoon zoals een agent of een organisatie als Lira in de hand moeten 
nemen. Soms verlangen deze organisaties dat je je rechten overdraagt.  
 
Een ander geval is als je in opdracht een boek moet schrijven, waarvan de opdrachtgever – 
de uitgever – zeker wil weten dat het in haar handen blijft. Op zo’n moment kan een uitgever 
in plaats van een licentiecontract (zoals het veelgebruikte modelcontract, zie hieronder) een 
overdrachtscontract opstellen en door jou laten tekenen. Bij zo’n overdrachtscontract krijgt 
de uitgever alle exploitatierechten, maar daarvoor in de plaats krijg jij een vast honorarium 
dat vaak redelijk hoog is. Zo kun je voor een literaire reisgids of een biografie al snel meer 
dan 5000 euro vragen. Heb je een overdrachtscontract getekend, dan kun je naast een 
afkoopsom voor de rechten ook nog een royaltypercentage bedingen. In de meeste 
gevallen is dit percentage lager dan 10%.  
 
Bedenk wel dat al je auteursrechten na ondertekening van het contract vervallen. Je kunt 
dus geen aanspraak meer kunt maken op vergoedingen voor andere uitgaves (pockets, 
schoolboeken), vertalingen of verfilmingen. Voor schrijvers van literaire fictie en non-fictie is 
dat vaak een te groot obstakel. Dan is een beperkte licentie te prefereren waarbij je 
toestemming geeft tot uitgave in boekvorm, maar verder niet..  
 
De Vereniging van Schrijvers en Vertalers heeft op de website bij de informatie over de 
Vereniging van Letterkundigen diverse modelcontracten staan. 

Heeft de eigenaar van een kunstwerk, naast het eigendomsrecht, ook het 
auteursrecht? 

Eigendomsrecht en auteursrecht zijn twee los van elkaar staande rechten. Als je een boek 
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? 
De hoogte van de auteursrechtvergoeding is vrij nauwkeurig vastgelegd in het 
Modelcontract dat door van de Vereniging voor Letterkundigen (VvL), de Groep Algemene 
Uitgevers (gau) en de Nederlandse Uitgevers Vereniging (nuv). Vrijwel alle Nederlandse 
uitgevers maken van dit contract gebruik. In 2002 werd het modelcontract op last van de 
‘groep Mak’ aangepast. Tot 4000 exemplaren krijgen schrijvers nu 10% van de vastgestelde 
verkoopprijs, exclusief 6% btw. Daarboven is het 12,5%, boven de 10.000 zelfs 15% en 
boven de 100.000 exemplaren 17,5%. Met boekenclubs worden overigens aparte 
contracten afgesloten.  
 
Naast deze licentierechten heb je ook nog nevenrechten, zoals vertalingen, bloemlezingen, 
films en elektronische bewerkingen. Daarvoor krijg je volgens het Modelcontract 60% van 
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de opbrengst en je uitgever 40%. Maar die percentages kunnen bij onderhandelingen 
veranderen, bijvoorbeeld omdat je uitgever belooft zich extra in te spannen voor de 
verfilming of vertaling van je werk. Sommige auteurs kiezen er overigens tegenwoordig voor 
om deze nevenrechten (vooral film) zelf of via een literair agent te laten regelen.  
 

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 schrijver. Van veel klassieke romans en dichtbundels is 
de auteur al meer dan 70 jaar dood. Daarom is die muziek vrij van auteursrecht. De telling 
gaat in, op de eerste dag van het jaar na de dood van de auteur. Op de memoires van je al 
dan niet bekende grootvader rust dus nog auteursrecht. Als hij overlijdt en niet heeft 
bepaald wie dit auteursrecht erft, berust het bij alle erven gezamenlijk. 
 
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. Zie hiervoor het afzonderlijke artikel 
Naburige Rechten. 
 

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! 
Zelfs al heb je dus een boek in opdracht van een uitgeverij geschreven, en hebben ze je 
rechten afgekocht, dan kunnen ze nog niet je verhalen, artikelen of gedichten naar eigen 
goedkeuring aanpassen.  

Kan de maker zich verzetten tegen het publiceren zijn werk onder andermans naam? 

Ja, dit wordt ook wel 'plagiaat' genoemd (of piraterij) 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. Kijk in je contract hoe dit geregeld 
is.  

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. 
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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 je sterk staat kan het meestal geregeld worden en krijg je 
alsnog vergoeding. Maar als ook brieven niet blijken te helpen, zal de rechter er wellicht 
toch aan te pas moeten komen.  
 
Het Openbaar Ministerie heeft trouwens de 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. Maar het strafrecht speelt geen grote rol bij inbreuken op het auteursrecht. 
 

Waarom zijn er auteursrechtenorganisaties? 

Voor de auteursrechthebbende 

Auteurs zijn soms niet 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 (uitgevers, filmmakers, omroepen) 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. Als je een dichtbundel wilt 
samenstellen kun je alle auteurs (en hun erfgenamen) proberen te bereiken, maar dat is erg 
veel werk. Een centrale organisatie neemt dat werk uit handen.  

Diverse auteursrechtenorganisaties 

De belangrijkste auteursrechtenorganisatie voor schrijvers is stichting Lira. 
 

Meer informatie 
Op BeroepKunstenaar.nl: 
 Rubriek recht & contracten, pagina Auteursrecht 
 
Andere websites: 
 Stichting Leenrecht 
 Stichting De Thuiskopie  
 Juridisch loket 
 KvK: idee beschermen 
 

http://www.beroepkunstenaar.nl/
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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