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www.onroerenderfgoed.be

ARTIKEL 1
☐
☐

Ik, ………………………………………………..…………………….………… verklaar eigenaar te zijn van de vermogensrechten
van de werken in bijlage 1 bij deze verklaring, conform het Belgisch auteursrecht1.
Ik, ………………………………………………..…………………….………… verklaar te handelen in opdracht van …………………..……
…………………………..………………………..………… (organisatie), die eigenaar is van de vermogensrechten van de
werken in bijlage 1 bij deze verklaring, conform het Belgisch auteursrecht.

Ik verklaar in bijlage 1 bij de opgave van de werken te vermelden wie de originele auteurs zijn.

ARTIKEL 2
Ik draag hierbij aan het agentschap Onroerend Erfgoed de volgende vermogensrechten over op de
bovenvermelde werken:
☐
alle vermogensrechten;
☐
enkel het openbare mededelingsrecht en het verveelvoudigingsrecht.
Deze overdracht gebeurt zonder vergoeding. Deze overdracht is niet exclusief t.o.v. het agentschap.

ARTIKEL 3
Ik verleen hierbij aan het agentschap Onroerend Erfgoed de toelating om de bovenvermelde werken aan
het publiek mee te delen, behoudens bronvermelding met naamsvermelding van de originele auteur.

ARTIKEL 4
Als ik alle vermogensrechten heb overgedragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed, verleen ik aan
het agentschap de toelating om de bovenvermelde werken in het kader van het Open Data Charter van
de Vlaamse Overheid ter beschikking te stellen voor verder hergebruik, onder de licenties “Modellicentie
voor gratis hergebruik”2 en “Naamsvermelding 4.0 Internationaal”3.

ARTIKEL 5
Ik verklaar kennis genomen te hebben van de privacyverklaring4 van het agentschap Onroerend Erfgoed.
Voor akkoord (handtekening en datum),

………………………………………………..…………………….………… (naam, voornaam)
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 .
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
https://www.onroerenderfgoed.be/privacyverklaring
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BIJLAGE 1
Lijst hieronder de werken op waarvoor je de vermogensrechten overdraagt.
Bv. “Antwerpen_Plankenbergstraat_154.jpg”, “Antwerpen_Plankenbergstraat_154-162.jpg”, etc.
Gaat het om een groot aantal werken van dezelfde auteur? Dan kan je ook een generieke, maar
gedetailleerde, omschrijving per set meegeven.
Bv. “100 foto’s van Gent, Land Van Waaslaan en Torenstraat, januari 2020.”
Werk/Set

Originele auteur

Voor akkoord (handtekening en datum),

………………………………………………..…………………….………… (naam, voornaam)
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