Stap 1
Is de Europese richtlijn verweesde werken van toepassing?
U heeft een werk dat u wilt digitaliseren en openbaar maken,
waarvan niet bekend is of er een rechthebbende is.

Is de Europese
richtlijn van
toepassing op mijn
organisatie?

JA

Is de Europese
richtlijn van
toepassing op
het werk?

Is het 'Besluit
zorgvuldig onderzoek
verweesde werken'
van toepassing?

JA

De regeling is
niet van toepassing
op het werk

De regeling is
van toepassing
op het werk

Ga naar stap 2a

Stap 2a
Gaat het om een verweesd werk?
De richtlijn is van toepassing op het werk dat u wilt digitaliseren en openbaar maken.

Is het werk
een boek?

JA

Is het werk
een krant,
tijdschrift e.d.?

• Check lijst EUIPO1
• Check lijst art. 2a van
de regeling
• Check andere bronnen

JA

Is het een
visueel werk?

• Check lijst EUIPO1
• Check lijst art. 2b van
de regeling
• Check andere bronnen

JA

Is het een
filmwerk of
fonogram?

• Check lijst EUIPO1
• Check lijst art. 2c van
de regeling
• Check andere bronnen

JA
• Check lijst EUIPO1
• Check lijst art. 2d van
de regeling
• Check andere bronnen

Is er geen enkele
rechthebbende
opgespoord en
geïdentificeerd?

JA

Is het een
filmwerk?

Is de termijn voor
auteursrechtelijke
bescherming
verstreken?

JA
Is er slechts 1
rechthebbende
opgespoord en
geïdentificeerd?

Ga naar stap 2b

JA

Is er meer dan 1
rechthebbende
opgespoord en
geïdentificeerd?

JA

JA

JA

Het is een
verweesd werk

Het werk is vrij
van rechten

Ga naar stap 3
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Het werk is niet
verweesd

Het werk is
gedeeltelijk verweesd

De regeling is
niet van toepassing
op het werk

Stap 2b
Is het filmwerk verweesd?
Het gaat om een filmwerk waarvan het bronnenonderzoek is uitgevoerd.

Is de sterfdatum
van ten minste 1
maker bekend en is
dit minder dan 70
jaar geleden?

Zijn de sterfdata
van alle makers
bekend en zijn deze
meer dan 70 jaar
geleden?

Is ten minste 1
van de creatieve
makers bekend?

JA
Is bekend wanneer
het filmwerk is
uitgebracht?

JA
JA
Was dit meer
dan 70 jaar
geleden?

Het werk is
auteursrechtelijk
beschermd

Ga naar stap 2c

Het werk is vrij
van rechten

Het werk is
auteursrechtelijk
beschermd

JA
JA

Is bekend wanneer
het filmwerk
is gemaakt?

U kunt aannemen
dat het werk
auteursrechtelijk
beschermd is

Stap 2c
Is het filmwerk met auteursrecht verweesd?
Er rust auteursrecht op het filmwerk.

Is het filmwerk na
1984 geproduceerd
en is de productiedatum bekend?

Is bekend of
(a) publicatie
plaatsvond door een
rechtspersoon zonder
de maker (natuurlijk
persoon) te noemen of
dat (b) de maker
(natuurlijk persoon)
in dienst was bij de
rechtspersoon?
Is de producent
of rechtsopvolger
bekend?

JA

JA

Is eerste publicatie
langer dan 50 jaar
geleden?

JA

De producent is de
rechthebbende van
gerelateerde rechten

De producent is
de rechthebbende

De rechtspersoon is
de rechthebbende

JA

Kan de
(rechtsopvolger
van de) producent
bevestigen dat hij
alle rechten van
creatieve makers
overgedragen heeft
gekregen?

Is ten minste een
van de creatieve
makers bekend?

JA

JA

De producent is
de rechthebbende

Deze personen
zijn
rechthebbenden

Zijn alle
rechthebbenden
te vinden?

Zijn enkele van de
rechthebbenden
te vinden?

JA

JA

Het werk is
auteursrechtelijk
beschermd

Het werk is
gedeeltelijk
verweesd

Het werk is
verweesd

Het werk is
verweesd

Ga naar stap 3

Stap 3
Wat gebeurt er als vastgesteld is dat het om een verweesd werk gaat?
U heeft vastgesteld dat het werk (gedeeltelijk) verweesd is.

Registreer
verplichte gegevens
in loket (RCE)

RCE geeft
wijzigingen door
aan EUIPO1

Het werk mag
gedigitaliseerd en
openbaar gemaakt
worden

JA
Rechthebbende
meldt zich

Klopt claim
rechthebbende?

Het werk mag
gedigitaliseerd en
openbaar gemaakt
worden
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EUIPO1 registreert
wijzigingen

