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ARTIKEL 1 

Het Belgisch auteursrecht1 bestaat uit twee delen: de vermogensrechten en de morele rechten. 
De auteur is de fysieke persoon die het werk heeft gemaakt (bv. in het geval van een foto de fotograaf). 
 
Hieronder volgt meer uitleg over de verschillende vermogensrechten die u kan overdragen aan het 
agentschap Onroerend Erfgoed in de verklaring die het agentschap aan u voorlegt ter ondertekening: 
 

- Het adaptatierecht: het aanpassen van het originele werk. Zolang het originele werk duidelijk 
herkenbaar blijft na aanpassing, blijft het morele auteursrecht bij de auteur liggen; 

- Het distributierecht: het recht om exemplaren van het werk door een eigendomsoverdracht in 
het publieke verkeer te brengen; 

- Het openbare mededelingsrecht: het communiceren van het werk, in elke mogelijke vorm, aan het 
publiek; 

- Het verveelvoudigingsrecht: het kopiëren of reproduceren van het werk. Zowel verveelvoudiging 
op identieke dragers (bv. van papier naar papier) als op andere soorten dragers (bv. van papier 
naar digitale vorm). 
 

Naast de vermogensrechten bestaat het auteursrecht ook uit morele rechten. De morele rechten op het 
werk zijn onvervreemdbaar en blijven altijd de eigendom van de originele auteur. Hieronder vallen: 
 

- Het recht van bekendmaking: de bevoegdheid om te beslissen of het werk in eerste instantie al 
dan niet openbaar zal worden gemaakt; 

- Het recht op eerbied voor het werk: het recht om te eisen dat het oorspronkelijke werk niet zal 
worden gewijzigd of aangetast op een manier die de eer of de reputatie van de auteur zou kunnen 
schenden; 

- Het recht van vaderschap: het recht van de auteur om zich ten allen tijde als ware schepper van 
het werk te mogen aandienen en te verhinderen dat anderen een valse naam op het werk zouden 
aanbrengen. 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed verbindt zich ertoe, in de mate van het mogelijke, de morele rechten 
van de auteur op absolute wijze te vrijwaren en te (doen) respecteren. 
 
De verklaring dient te worden ingevuld door de persoon of de organisatie die over de 
vermogensrechten van de werken beschikt. Dit is de licentiegever. 
 
De morele rechten zijn steeds verbonden aan de originele auteur van het werk en zijn onoverdraagbaar.  
De vermogensrechten kunnen in handen zijn van een organisatie/werkgever. Dit is enkel zo als dat 
contractueel of via het personeelsstatuut is geregeld. Heeft de auteur een contract met een stad, 
gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband, bedrijf of organisatie dan moet in het contract een 
bepaling zijn opgenomen over vermogensrechten opdat deze rechten bij de organisatie zouden liggen. Is 
dat niet bepaald, dan bezit de werknemer ook alle vermogensrechten. Is de persoon vast benoemd en 
dus een statutair ambtenaar bij de Vlaamse overheid dan zijn de vermogensrechten gedurende 20 jaar 
eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Voor vast benoemd gemeentepersoneel raadpleeg je best de 
personeelsdienst.  
 
 

 
1 Wet houdende invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, titel 5 "Auteursrecht en naburige rechten”, B.S. 19/04/2014 . 
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Werkt de auteur op zelfstandige basis en is hij of zij dus via een overheidsopdracht aangesteld om het 
werk uit te voeren dan moet in het bestek een bepaling zijn opgenomen over de vermogensrechten 
vooraleer deze rechten bij de organisatie kunnen liggen. Is dat niet zo, dan liggen de vermogensrechten 
bij de uitvoerder. 

ARTIKEL 2 
In dit artikel maakt u de keuze voor een overdracht van alle vermogensrechten of enkel het openbare 
mededelingsrecht en het verveelvoudigingsrecht. Deze laatste keuze heeft als gevolg dat het agentschap 
Onroerend Erfgoed de werken enkel zal meedelen aan het publiek, en niet beschikbaar zal stellen voor 
verder hergebruik (zie artikel 4). 
 
De overdracht van de vermogensrechten hoeft niet exclusief aan het agentschap te gebeuren. Het staat 
u vrij om deze ook aan andere partijen over te dragen. U mag dat doen onder andere voorwaarden dan 
aan het agentschap en bijvoorbeeld aan andere partijen geld vragen voor een reproductie. Weet wel dat 
deze partijen, wanneer u alle vermogensrechten overdraagt aan het agentschap, de werken ook gratis 
via het agentschap kunnen krijgen op basis van de licenties “Modellicentie voor gratis hergebruik”2 en 
“Naamsvermelding 4.0 Internationaal”3. 

ARTIKEL 3 

Het agentschap Onroerend Erfgoed deelt de werken mee aan het publiek, behoudens bronvermelding 
met naamsvermelding van de rechthebbenden. 
 
Bv. Indien u foto’s aanlevert die opgenomen zullen worden in de beeldbank van het agentschap ziet de 
bronvermelding met naamsvermelding van de rechthebbenden er bijvoorbeeld als volgt uit: 
 

• In geval alle vermogensrechten werden overgedragen aan het agentschap: “De afbeelding [titel], 
gemaakt door [auteur], wordt ter beschikking gesteld door [licentiegever] onder de volgende 
voorwaarden: Modellicentie voor gratis hergebruik, Naamsvermelding 4.0 Internationaal.” 

• In geval enkel het openbare mededelingsrecht en het verveelvoudigingsrecht werden 
overgedragen aan het agentschap: “De afbeelding [titel], gemaakt door [auteur], wordt ter 
beschikking gesteld door [licentiegever] onder de volgende voorwaarden: alle rechten 
voorbehouden.” 

ARTIKEL 4 

De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk gegevens waarover ze beschikt beschikbaar stellen als open da-
ta. Dit zijn data waarop er geen of minimale gebruikersbeperkingen rusten. Ze doet dit om vrij hergebruik 
te stimuleren, wat zorgt voor een grotere transparantie, efficiëntie en innovatie.4  
 
Ook de werken waarvoor alle vermogensrechten werden overgedragen, wil het agentschap Onroerend 
Erfgoed ter beschikking stellen als open data. Het hergebruik wordt geregeld via de licenties 

 
2 https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/ict-egov/licenties/hergebruik/modellicentie_gratis_hergebruik_v1_0.html   
3 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl 
4 Voor meer informatie over open data bij de Vlaamse Overheid, zie: https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid  
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“Modellicentie voor gratis hergebruik” en “Naamsvermelding 4.0 Internationaal”. Deze licenties laten vrij 
hergebruik enkel toe behoudens bronvermelding met naamsvermelding van de rechthebbenden. 
 
De toepasselijke licenties betekenen concreet dat de licentienemer (= elke derde partij) het niet-exclusie-
ve en wereldwijde recht krijgt om het werk te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip 
van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het werk. 

ARTIKEL 5 

In dit artikel verklaart u kennis genomen te hebben van de privacyverklaring5 van het agentschap 
Onroerend Erfgoed.  
 
Het agentschap verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk intern, maar kan deze voor specifieke doel-
einden bezorgen aan derden. Dit gebeurt steeds in overeenstemming met onze privacyverklaring. 
 
Bv. Indien u foto’s aanlevert die opgenomen zullen worden in de beeldbank van het agentschap, 
publiceert het agentschap bij iedere foto de naam van de originele auteur en de licentiegever. Daarnaast 
kan het agentschap, indien u enkel het openbare mededelingsrecht en het verveelvoudigingsrecht heeft 
overgedragen, uw contactgegevens bezorgen aan een derde partij die uw foto’s wenst te hergebruiken.  

 
5 https://www.onroerenderfgoed.be/privacyverklaring  


