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§ 2. De maker van het werk 

Artikel 3 

[Vervallen per 01-01-1957] 

Artikel 4 

1. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als 
zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de 
openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar 
maakt. 

2. Wordt bij het houden van een niet in druk verschenen mondelinge voordracht geen mededeling 
omtrent de maker gedaan, dan wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, voor de maker 
gehouden hij die de mondelinge voordracht houdt. 

Artikel 5 

1. Van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit afzonderlijke werken van 
twee of meer personen, wordt, onverminderd het auteursrecht op ieder werk afzonderlijk, als de 
maker aangemerkt degene, onder wiens leiding en toezicht het gansche werk is tot stand 
gebracht, of bij gebreke van dien, degene, die de verschillende werken verzameld heeft. 

2. Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt beschouwd het verveelvoudigen of 
openbaar maken van eenig daarin opgenomen afzonderlijk werk, waarop auteursrecht bestaat, 
door een ander dan den maker daarvan of diens rechtverkrijgenden. 

3. Is zulk een afzonderlijk werk niet te voren openbaar gemaakt, dan wordt, tenzij tusschen partijen 
anders is overeengekomen, als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk beschouwd het 
verveelvoudigen of openbaar maken van dat afzonderlijk werk door den maker daarvan of diens 
rechtverkrijgenden, indien daarbij niet het werk vermeld wordt, waarvan het deel uitmaakt. 

Artikel 6 

Indien een werk is tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en 
toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt. 

Artikel 7 

Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken 
van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt, tenzij tusschen partijen anders is overeengekomen, 
als de maker van die werken aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd. 

Artikel 8 

Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar 
afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, 
wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden 
onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt. 

Artikel 9 

Indien op of in eenig in druk verschenen exemplaar van het werk de maker niet, of niet met zijn waren 



naam, is vermeld, kan tegenover derden het auteursrecht ten behoeve van den rechthebbende 
worden uitgeoefend door dengene, die op of in dat exemplaar van het werk als de uitgever ervan is 
aangeduid, of bij gebreke van zoodanige aanduiding, door dengene, die op of in het exemplaar van 
het werk als de drukker ervan is vermeld. 


