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Auteursrecht en het internet
Iedereen kan tegenwoordig een eigen website maken.
Domeinnaam registreren, de webpagina’s op de server
van de webhost plaatsen en u hebt een eigen website.
Op het internet vindt u complete sites met instructies
over het bouwen van een eigen website. Een onderwerp
dat vaak onderbelicht blijft, is de vraag hoe dient te
worden omgegaan met de content (de inhoud) van de
website. Waar haalt u die vandaan? Wordt de inhoud
door uzelf op de website geplaatst of biedt u gelegenheid aan derden tot het plaatsen van foto’s, artikelen,
gedichten etcetera? En welke risico’s loopt u daarbij?
De Auteurswet beschermt werken van letterkunde, wetenschap
en kunst. Wil een werk bescherming genieten, dan moet ten
minste sprake zijn van een zekere mate van oorspronkelijkheid
(of creativiteit). Met andere woorden: de maker van het werk
moet bepaalde keuzes hebben gemaakt die berusten op zijn
persoonlijke smaak of voorkeur. Het auteursrecht komt toe
aan de maker of aan degene aan wie de maker zijn rechten
(geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen en vervalt pas 70
jaar na de dood van de maker.
De rechthebbende kan zich verzetten tegen een inbreuk op
zijn auteursrecht. Een inbreuk bestaat uit verveelvoudiging en/
of openbaarmaking van het werk zonder toestemming van
de maker. Onder verveelvoudiging wordt ook verstaan het
digitaal opslaan van tekst, geluid of beeld op een harddrive.
Onder openbaarmaking wordt ook verstaan de weergave van
een (auteursrechtelijk beschermd) werk op een website. Een
dergelijke inbreuk kan bestaan uit het uploaden van foto’s
op een website of uit het kopiëren van de content van een
website en plaatsing op een andere website.
Vanwege de enorme hoeveelheid informatie die op het
internet is te vinden, doen zich regelmatig geschillen voor
over schending van auteursrecht. Vaak gaat het over plaatsing van foto’s of kunstwerken zonder toestemming van de
fotograaf of de kunstenaar. In een procedure wordt dan aan
de rechter gevraagd om de andere partij te veroordelen om
de inbreuk te staken door verwijdering van de publicatie of
de link. Ook wordt regelmatig schadevergoeding gevraagd.
De vordering tot staking van de inbreuk wordt in de regel
makkelijker toegewezen dan die tot schadevergoeding. Een
relevante omstandigheid bij het toekennen van schadevergoeding is of de eigenaar van de website de informatie
zelf heeft geplaatst of dat hij daartoe slechts gelegenheid
biedt aan derden. Indien dat laatste het geval is, dan rust op
de eigenaar van de website de verplichting om de informatie
na melding van de inbreuk zo snel mogelijk te verwijderen.
Hebt u een eigen website en wilt u voorkomen dat u wordt
aangesproken wegens auteursrechtinbreuk, dan is het raadzaam
om van tevoren onderzoek te doen naar de herkomst van te
plaatsen tekst en foto’s. Indien de maker van tekst en foto’s
toestemming verleent voor plaatsing op de website loopt u
natuurlijk geen risico. Denk ook aan plaatsing van een copyrightmelding op uw website. Indien u derden (gebruikers) de
mogelijkheid biedt om inhoud op uw website te plaatsen, dan
kunt u het risico beperken door in uw algemene voorwaarden
op te nemen dat het verboden is om inhoud te plaatsen welke
in strijd is met auteursrecht van derden.
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