VUISTREGELS VOOR HET
GEBRUIK VAN BEELD EN GELUID
LINKEN MAG ALTIJD!
Linken naar afbeeldingen, beeld- en geluidsfragmenten op het internet is altijd
toegestaan, mits deze rechtmatig openbaar zijn gemaakt. In geval u een beeld/
geluidsfragment wilt gebruiken zult u deze rechtstreeks moeten ‘streamen’. Eerst
downloaden en dan vertonen is verboden, tenzij de licentie dit toestaat.

GEBRUIK AFBEELDINGEN EN AUDIO(VISUELE) WERKEN
MET EEN LICENTIE VOOR HERGEBRUIK
Afbeeldingen en audio(visuele) werken met een licentie die hergebruik toestaan
(bijv. een van de Creative Commons licenties) kunt u zonder problemen
downloaden en vertonen. Afhankelijk van de gebruikte Creative Commons licentie
zijn de mogelijkheden voor gebruik meer of minder ruim. Zie voor de betekenis van
deze licenties: www.creativecommons.nl/licenties

MAAK GEBRUIK VAN HET CITAATRECHT
Het citaatrecht staat toe dat u afbeeldingen of audio(visuele) werken mag
gebruiken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• het moet dienen ter ondersteuning van de inhoud van het onderwijs, dus
niet alleen maar ter versiering of het opleuken en u mag geen wijzigingen
aanbrengen in het te citeren fragment.
• de omvang van het citaat moet gerelateerd zijn aan het doel dat men ermee
nastreeft. In de praktijk komt dit neer op korte fragmenten.
Afbeeldingen mag u wel in hun geheel ‘citeren’.
• het werk waaruit geciteerd wordt is rechtmatig openbaar gemaakt.
• u moet doen aan bronvermelding.

ZIJN DE AFBEELDINGEN EN AUDIO(VISUELE) WERKEN
BESCHIKBAAR IN DE DIGITALE BIBLIOTHEEK VAN DE
INSTELLING?
Het kan zijn dat uw instelling gebruikslicenties (bijvoorbeeld voor Academia)
heeft afgesloten die gebruik van afbeeldingen en audio(visuele) werken binnen
het onderwijs van uw instelling toestaan zonder dat voor ieder gebruik aparte
toestemming hoeft te worden gevraagd en een vergoeding moet worden betaald.

GEBRUIK OF VERTONING VAN COMPLETE AUDIO(VISUELE)
WERKEN
U mag een compleet audio(visueel) werk gratis afspelen of vertonen zonder
toestemming, mits:
• Het afspelen een educatief doel tijdens een les of werkgroep dient en deel
uitmaakt van het onderwijsprogramma.
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• Het afspelen fysiek in de onderwijsinstelling zelf plaatsvindt.
• Het afspelen plaatsvindt in het kader van onderwijs zonder winstoogmerk.
Een kopie van het werk op een elektronische leeromgeving zetten zodat
studenten het thuis kunnen afspelen, mag niet en u zult in dit geval toestemming
voor gebruik moeten vragen.

OPNAME VAN DELEN VAN AUDIO(VISUELE) WERKEN IN
EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING
U mag delen van audio(visuele) werken plaatsen in een elektronische
leeromgeving, mits:
• De vertoning/het afspelen uitsluitend dient ter toelichting bij niet-commercieel
onderwijs. Het moet dus aanvullend en niet onderwijsvervangend zijn.
• De plaatsing gebeurt in een besloten omgeving waar alleen studenten toegang
hebben.
• Er een billijke vergoeding wordt betaald aan de auteursrechthebbenden.
De vertoning/het afspelen hoeft nu niet fysiek in het leslokaal plaats te vinden.
Studenten mogen de werken thuis zien of afspelen.

ZELF VASTLEGGEN VAN TV-PROGRAMMA’S
U mag tv-programma’s van het Open Net opnemen en op dvd branden voor
gebruik in lessen. Let op (zie hiervoor ook vuistregel # 8):
• Dvd’s met Open Net opnamen mogen alleen binnen de muren van de instelling
vertoond worden
• U mag de opnames alleen gebruiken voor onderwijsdoeleinden
U mag tv-programma’s van Uitzending Gemist niet downloaden en op dvd
branden. De content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek
worden geraadpleegd.
• Indien u toch een opname van Uitzending Gemist wilt vastleggen op dvd, wordt
aangeraden contact op te nemen met de producent of omroep.
• U kunt tot veel tv-programma’s online toegang krijgen via een licentie met
Academia. Deze licentie biedt toegang tot duizenden uren video en audio uit
de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

KOPIËREN VAN AUDIO(VISUEEL) WERKEN
Om praktische redenen mag u, bij niet-commercieel onderwijskundig gebruik,
meerdere kopieën maken van een audio(visueel) werk.
Tip: omschrijf in de studiegids dat u kopieën maakt, daarmee maakt u
aannemelijk dat u ze voor educatief gebruik inzet. Kopieën maken en deze aan
studenten geven mag niet.
U mag de inhoud van een, legaal aangeschafte, videoband kopiëren naar een dvd
indien dit nodig is om deze inhoud te kunnen blijven bekijken (de zogenaamde
preserveringskopie). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het niet meer beschikbaar
zijn van afspeelapparatuur of veranderde afspeeltechnologie. Tip: bewaar de
originele aankoopbon of de originele wikkel om aan te kunnen tonen dat het hier
gaat om een legale kopie.
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UITLENEN VAN AUDIO(VISUELE) WERKEN
De door een instelling (legaal) gekochte dragers audio(visuele) werken mogen
worden uitgeleend en door de lener thuis (dus buiten de muren van de instelling)
worden bekeken of beluisterd.
De door een instelling zelf gemaakte kopieën van audio(visuele) werken mogen
niet worden uitgeleend. Alhoewel de Auteurswet geen uitsluitsel geeft of het
aanbieden daarvan voor raadpleging ter plaatse is toegelaten, houden de
onderwijsinstellingen hiervoor als richtlijn aan dat dit zonder toestemming van
de rechthebbende (en betaling) mag, zolang de programma’s alleen binnen de
muren van de onderwijsinstelling gebruikt worden, bijvoorbeeld voor raadpleging
door studenten of gebruik in het onderwijs.

ZORG ALTIJD VOOR EEN GOEDE BRONVERMELDING!
Indien u niet uit de voeten kunt met de mogelijkheden die u geboden wordt
door de wet zult u contact moeten opnemen met een van de organisaties die de
rechthebbende vertegenwoordigen en toestemming geven voor het vertonen
of afspelen van afbeeldingen of audio(visuele) werken. Het gaat dan om de
volgende organisaties:
• VIDEMA: http://www.videma.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=1866
• BUMA/STEMRA:
• PICTORIGHT:

http://www.bumastemra.nl/

http://www.pictoright.nl/auteursrecht/

VRAGEN OF ONDUIDELIJKHEDEN?
Als u vragen hebt over auteursrechten neem dan contact op met een van de
medewerkers van het auteursrechten informatiepunt (AIP) van uw instelling.

SURF
info@surf.nl
www.surf.nl
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