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Is het toegestaan om zonder 
toestemming van de docent 

een hoorcollege op te nemen 
en op facebook te zetten?

© Dirk Visser, Leiden, 17 oktober 2017

Relevante wetten:

• Auteurswet

• Wet op de naburige rechten (WNR)

• Wetboek van Strafrecht
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Artikel 1 Auteurswet

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk
van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, 
om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 
beperkingen, bij de wet gesteld.

Artikel 10 lid 1 sub 3 Auteurswet
Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

[…]

3°. mondelinge voordrachten;

Artikel 16c lid 1 Auteurswet

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het 
werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een 
werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het 
reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk 
en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de 
natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

N.B. Reproduceren ≠ openbaar maken

Op facebook zetten → openbaar maken 
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Artikel 31 Auteurswet

Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 
geldboete van de vierde categorie.

of   € 20.500,-

Artikel 1 sub a en b Wet op de naburige rechten

a. uitvoerende kunstenaar: de toneelspeler, zanger, musicus, danser en 
iedere andere persoon die een werk van letterkunde, wetenschap of 
kunst of een uiting van folklore opvoert, zingt, voordraagt of op enige 
andere wijze uitvoert, alsmede de artiest, die een variété- of 
circusnummer of een poppenspel uitvoert;

b. opnemen: geluiden, beelden of een combinatie daarvan voor de 
eerste maal vastleggen op enig voorwerp dat geschikt is om deze te 
reproduceren of openbaar te maken;
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Artikel 2 lid 1 Wet op de naburige rechten

De uitvoerende kunstenaar heeft het uitsluitend recht om toestemming te 
verlenen voor een of meer van de volgende handelingen:

a. het opnemen van een uitvoering;

b. het reproduceren van een opname van een uitvoering;

c. het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins in het verkeer 
brengen van een opname van een uitvoering of van een reproduktie daarvan 
dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben;

d. het uitzenden, het heruitzenden, het beschikbaar stellen voor het publiek 
of het op een andere wijze openbaar maken van een uitvoering of een 
opname van een uitvoering of een reproductie daarvan.

Artikel 10 sub e WNR

Als inbreuk op de rechten, bedoeld in de artikelen 2, 6, 7a en 8, wordt 
niet beschouwd: […]

e) het reproduceren van op grond van deze wet beschermd materiaal, mits 
het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk 
en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van een 
natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt; 

N.B.: reproduceren ≠ opnemen
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Artikel 21 Wet op de naburige rechten

Hij die opzettelijk inbreuk maakt op de rechten, bedoeld in de artikelen 
2, 6, 7a en 8 van deze wet, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

of   € 20.500,-

Kans op strafrechtelijke vervolging?     0 (Nul)

‘Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude’ van het OM:

(Zelfs bij) “Grootschalige internetpiraterij (met winst oogmerk)”

“Civielrechtelijk handhaven staat voorop. Indien er sprake is van 
bedrijfsmatig handelen en/of er sprake is van betrokkenheid bij 
criminele organisaties of georganiseerde criminaliteit is strafvorderlijk 
op treden geïndiceerd”.

Hof Den Haag 27 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:84 

5.000 e-books uploaden op thepiratebay: mag niet worden vervolgd. 

(Maar kan en wordt waar mogelijk wel civielrechtelijk aangepakt).

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:84
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Artikel 139b WvSr

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek
dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te 
luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel 
heimelijk:

1. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek 
afluistert;

2. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in 
opdracht van zulk een deelnemer opneemt. 

(Artikel 139a WvSr: in ‘besloten lokaal’: zes maanden gevangenis)

Opname gemaakt mét toestemming?

• Daarmee nog geen toestemming voor openbaarmaking.

• Wel bent u daarmee ‘fonogrammenproducent’!
• Met de bijbehorende rechten, zie artikel 6 WNR

Artikel 1 WNR

c. fonogram: iedere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoering of andere 
geluiden;
d. producent van fonogrammen: de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram 
voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen;

Meer weten? Volg in september 2018 het Profileringsvak IE Auteursrecht in de 
Master Civielrecht in Leiden


