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Er is veel te doen over het vrijgeven van informatie vanuit openbare instellingen. Aan u als instelling
de taak om uit te zoeken of er rechten op die informatie rusten. Er zijn verschillende wetten die
hierop ingaan, waaronder de Auteurswet. Deze wetten geven vrij helder aan wie de rechthebbende
is van een werk en wie dus zeggenschap heeft over wat ermee gedaan wordt.

(P

Proberen onder dat onderzoek naar de rechthebbende uit te
komen, is geen goed idee. Zo wordt er weleens een afbeelding
online geplaatst waarvan de rechthebbende niet bekend is, met
min of mee de volgende tekst: 'lf you know or are the maker of
this work, please contact us, so we can credit you.' Misschien
goedbedoeld, maar u neemt er een risico mee. Mocht de
afbeelding onder de aandacht van de maker van de publicatie
gebracht worden, dan staat hij alsnog in zijn of haar recht om
verhaal te halen via een rechtbank. Het gaat er namelijk niet
zozeer om dat iedereen weet van wie de afbeelding is. Wat
belangrijk is, is dat de rechthebbende toestemming geeft over
wat er met zijn werk gedaan wordt.
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