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Invoerhandleiding Rechtentabblad Adlib 

 

 

KADER: Status 

 
Veldnaam Rechtenstatus (VERPLICHT) 

Definitie Label waarmee aangegeven wordt of er rechten op het object rusten. 

Toelichting Op het object (en op de afbeelding) kunnen rechten rusten, zoals 

auteursrecht, portretrecht of naburige rechten. Daarnaast bestond er tot 

1995 een speciale regel voor postuum publiceren, die van invloed is op 

de collectie van de AFS. 

ln bovenstaande gevallen is toestemming van de rechthebbende(n) nodig 

voordat de afbeelding in uitingen van de AFS getoond mag worden (zoals 

op de website of in publicaties). 

 

Auteursrecht: er rust auteursrecht op een object tot 70 jaar na overlijden 

van alle vervaardiger(s).  

Portretrecht: er rust portretrecht op een object tot 10 jaar na overlijden 

van alle geportretteerde(n). 

Naburige rechten: er rusten naburige rechten op een object indien er 

sprake is van geluid, bewegend beeld of een uitvoering. De termijn 

vervalt 50 jaar nadat de uitvoering heeft plaatsgevonden.  

Regel postuum publiceren: publicaties die tussen 1 januari 1966 en 30 

juni 1995 postuum zijn uitgegeven, zijn auteursrechtelijk beschermd tot 

50 jaar na publicatie. 

 

Bij het invullen van de rechtenstatus wordt uitgegaan van de 

rechtensituatie in Nederland. In het veld Publiceren wordt vastgelegd of 

de content ook wereldwijd gebruikt mag worden.  

 

Het object kan de volgende rechtenstatus hebben: 

 

Publiek domein 

Er rusten geen rechten (meer) op het object.  

 

Rechthebbende(n) onvindbaar 

Het is onbekend wie de rechthebbende is, of de rechthebbende is 

onvindbaar. Leg in het veld Rechtenonderzoek vast welke stappen er 

ondernomen zijn om de rechthebbende te achterhalen. Er zit een risico 

aan het gebruik van de afbeelding.  

 

Nog niet uitgezocht 

Er is nog niet uitgezocht wie de rechthebbende is. Er zit een risico aan 

het gebruik van de afbeelding.  

 

Status onduidelijk 

Er is binnen de AFS onvoldoende informatie beschikbaar om de 

rechtenstatus te kunnen bepalen. 
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Geen restricties bekend 

Voor zover bekend binnen de AFS,  rusten er geen rechten op het object. 

 

AFS rechthebbende 

Objecten waarvan de rechten bij de AFS liggen (bv. wanneer een object 

in loondienst vervaardigd is).  

 

In copyright (rechten derden) 

Het object is nog auteursrechtelijk beschermd. De rechten rusten bij een 

derde partij. Er moet eerst toestemming verkregen worden van de 

rechthebbende voordat de afbeelding gebruikt mag worden. 

Schrijfwijze - Kies een term uit het pull down menu.  
- Indien het object in het publieke domein valt, dan hoeft het kader 

Rechten niet ingevuld te worden. 
- Indien de rechten bij derden rusten, vul dan ook het veld 

Toestemming, Rechthebbende(n) en Naamsvermelding in.  
- Controleer aan het begin van elk jaar welke objecten er in het 

publieke domein zijn gevallen. Zet in dat geval het veld 
rechtenstatus op Publiek Domein en maak het rechtentabblad 
leeg. Gegevens over de voormalige rechthebbenden kunnen 
opgenomen worden in het veld Bijzonderheden.   

Voorbeelden  Publiek domein (URI: 

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/) 

 Rechthebbende(n) onvindbaar (URI: 

http://rightsstatements.org/vocab/InC-RUU/1.0/) 

 Nog niet uitgezocht (URI: 

http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/) 

 Status onduidelijk (URI: 

http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/) 

 Geen restricties bekend (URI: 

http://rightsstatements.org/vocab/NKC/1.0/) 

 AFS rechthebbende (URI: nvt) 

 In copyright (rechten Derden) (URI: 

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/) 

 

 

Veldnaam Publicatiestatus 

 

Definitie Label waarmee wordt aangegeven of het object ooit eerder gepubliceerd 

is.  

Toelichting De publicatiedatum van een werk kan van invloed zijn op de vervaltermijn 

van het auteursrecht, zeker in het geval van het dagboek van Anne 

Frank: 

 

Anne Frank is in 1945 overleden, dus het dagboek zou op 1 januari 2016 

in het Publiek Domein vallen. Maar er bestaan echter 3 versies van het 

boek: 

 

- Versie A: het oorspronkelijke dagboek 

- Versie B: het herschreven dagboek door Anne Frank voor 

publicatie 

- Versie C: een combinatie van  versie A en B door Otto Frank 

samengesteld (het Achterhuis). 
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Versie A en B zijn in 1986 door de KNAW gepubliceerd, versie C werd 

voor het eerst in 1947 uitgegeven. 

 

Deze publicaties vallen onder de speciale regel van postuum publiceren: 

voor publicaties die tussen 1 januari 1966 en 30 juni 1995 postuum zijn 

uitgegeven gold in Nederland de regel dat deze werken auteursrechtelijk 

beschermd zijn tot 50 jaar na publicatie. Voor versie A en B geldt dus 

1986 + de eerste dag in januari na 50 jaar = 1 januari 2037. Een deel van 

het dagboek is echter in 1947 letterlijk gepubliceerd in het boek ‘Het 

Achterhuis’ (versie C). Deze delen zijn daarom per 1 januari 2016 in het 

publieke domein beland. 

 

Aangezien Otto Frank samensteller van versie C is, duurt het 

auteursrecht van het Achterhuis zelf tot 1 januari 2051, 70 jaar na de 

dood van Otto Frank. 

 

 

In 1995 is de auteursrecht termijn aangepast van 50 naar 70 jaar na 

overlijden van de maker, ongeacht of het werk gepubliceerd is. 

 

Het is daarom van belang om goed op te letten bij publicaties voor 1995 

die postuum gepubliceerd zijn. 

Schrijfwijze Kies een term uit het pull down menu. 

Voorbeelden Gepubliceerd 

Ongepubliceerd 

 

 

Veldnaam Publicatiedatum (NB: moet nog worden omgezet in Adlib, was: 

Publicatiejaar) 

Definitie De datum van publicatie. Invullen al naar gelang de datum bekend is. 

Toelichting In dit veld wordt aangegeven op welke datum het object gepubliceerd is. 

De datum van publicatie kan van invloed zijn op de vervaltermijn van het 

auteursrecht (zie het veld Publicatiestatus). 

 

Schrijfwijze Vul in voor zover bekend. Je kunt 

1. alleen het jaar invullen (JJJJ) 

2. jaar + maand invullen (JJJJ-MM) 

3. jaar + maand + dag invullen (JJJJ-MM-DD) 

Voorbeelden 1980 

2008-04 

1947-10-21 

 

 

Veldnaam Publicatieonderzoek 

Definitie Weergave van de bronnen die geraadpleegd zijn bij het vaststellen van 
het publicatiejaar of de bron waarin het object gepubliceerd is.   

Toelichting Leg hier vast welke bronnen er geraadpleegd zijn bij het bepalen van 
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het publicatiejaar of in welke bron het object voor het eerst 
gepubliceerd is.  

Schrijfwijze Dit is een vrij veld. 

Voorbeelden Netwerk Oorlogsbronnen 

 

 

Veldnaam Naamsvermelding 

Definitie De formulering van de naam van de vervaardiger en de eventuele 
beheerder van de rechten, die vermeld moet worden bij gebruik van de 
afbeelding. 

Toelichting Neem hier de naamsvermelding op zonder het copyrightteken (©). 
Indien er meerdere rechthebbenden zijn, neem hier dan een 
samengestelde formulering op. 

Schrijfwijze Dit is een vrij veld. Dit is een publicatieveld.  

Voorbeelden Carel Blazer/MAI/Amsterdam 

 

 

Veldnaam  Bijzonderheden 

Definitie Veld om bijzonderheden over de rechten op het betreffende object vast te 

leggen. 

Toelichting Vrij veld om aanvullende opmerkingen te noteren die niet opgenomen 

kunnen worden in een van de andere rechtenvelden. 

Schrijfwijze Dit is een vrij veld.  

Voorbeelden Licentie toegestuurd op 1-12-2017. 

Nog geen contact gezocht met rechthebbende, maar risico op problemen 

bij gebruik is klein. 

Voor publicatie in de Verenigde Staten moet een licentie afgesloten 

worden. 

De rechten zijn tijdelijk afgekocht voor gebruik in de multimediatour 

De regel Postuum Publiceren is van toepassing 

Vanwege privacy van de afgebeelde persoon mag de content niet 

gepubliceerd worden 

 

 

KADER: Gebruik 

 
Veldnaam Publiceren (VERPLICHT) 

Definitie Veld om aan te geven of de content gepubliceerd mag worden en onder 

welke voorwaarden. 

Toelichting In dit veld wordt aangegeven of en onder welke voorwaarden content 

gepubliceerd mag worden. Bij publicatie buiten Nederland kunnen er 

andere voorwaarden en wetgeving van toepassing kunnen zijn. Leg deze 

voorwaarden vast in het veld Bijzonderheden. 
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Wereldwijd (derden) 
De content kan wereldwijd voor publicatie gebruikt worden (online, in print 

of fysiek), zowel door de AFS als door derden. Dit kan gelden voor 

objecten waarvoor geen restricties bekend zijn, voor Publiek Domein 

materiaal dat wereldwijd is vrijgevallen, of voor materiaal waarbij de 

rechten volledig bij de AFS liggen. In dit laatste geval gebruiken we 

idealiter een open licentie om de hergebruik status duidelijk te maken. 

 
Wereldwijd (AFS) 
De content kan wereldwijd voor publicatie gebruikt worden (online, in 

print, fysiek), maar alleen door de AFS. 

 

Beperkt 
Er zijn beperkingen aan het gebruik van de content. Zo is bijvoorbeeld 
publicatie in sommige landen onder beperkte voorwaarden toegestaan. 
Leg in dat geval in het veld Voorwaarden vast welke beperkingen er 
gelden (bv. de landen waar publicatie wel/niet toegestaan is). 
 
Intern (AFS) 
De content mag niet online, in print of in het museum gebruikt worden, 

maar is alleen beschikbaar voor intern gebruik (bv voor identificatie van 

het object of in een presentatie die niet extern gedeeld wordt).  

 
Licentie regelen 

Er moet een overeenkomst afgesloten worden met de rechthebbende 

voordat de content gebruikt mag worden. 

 

Niet publiceren 

De content mag niet gebruikt worden. Dit kan vanwege privacy wetgeving 

zijn of vanwege andere redenen dan het auteursrecht. Leg in dat geval de 

reden vast in het veld Bijzonderheden. 

Schrijfwijze Kies een term uit het pull down menu.  

Voorbeelden Wereldwijd (derden) 
Wereldwijd (AFS) 
Beperkt 
Intern (AFS) 
Licentie regelen 
Niet publiceren 

 

 

Veldnaam Open Content licentie  

Definitie Label waarmee wordt aangegeven onder welke open content licentie het 

object beschikbaar gesteld wordt. 

Toelichting Met een open content licentie wordt aangegeven onder welke 

voorwaarden (licentie) het object vrijgegeven wordt voor extern gebruik.  

Op de website kunnen bezoekers doorklikken naar de creative commons 

website, waar meer informatie gegeven wordt over het toegestane 

gebruik van de afbeelding.  

 

De volgende open content licenties kunnen toegepast worden: 

 

Public Domain Mark  

Deze licentie geeft aan dat er geen rechten op het object rusten en de 
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afbeelding vrij te gebruiken is.  

URI: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ 

 

CC-BY 4.0 

URI: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

Deze licentie geeft aan dat het object nog auteursrechtelijk beschermd is, 

maar vrij gebruikt kan worden onder vermelding van de naam van de 

rechthebbende. 

 

Schrijfwijze Kies een term uit het pull down menu.  

Voorbeelden Public Domain Mark 

CC-BY 4.0 

 

 

Veldnaam Website 

Definitie Label waarmee wordt aangegeven dat de content doorgeleverd wordt 

naar de website.  

Toelichting Leg in dit veld vast of het object geselecteerd is voor gebruik op de 

website.  

Schrijfwijze Selecteer de term Ja.  

Laat dit veld leeg wanneer het record niet op de website getoond wordt. 

Voorbeelden Ja 

 

 

Kader: Rechten (hele kader = herhaalbaar) 

 
Veldnaam Type recht 

Definitie Aanduiding van het type recht dat op het object rust. 

Toelichting ln dit veld wordt aangegeven welke rechten er op het object rusten. 

Voor meer informatie over auteursrecht, portretrecht en naburige rechten, 

zie het veld Rechtenstatus.  

Schrijfwijze Kies een term uit het pull down menu. 

De kader Rechten is herhaalbaar, aangezien er meerdere rechten op het 

object kunnen rusten. 

Voorbeelden Auteursrecht 

Portretrecht 

Naburige rechten 

 

 

Veldnaam Vervaldatum 

Definitie Het jaar waarin de rechten op het object vervallen. 

Toelichting Het auteursrecht vervalt op 1 januari volgend op de 70 jaar na overlijden 

van alle vervaardigers (dus na 71 jaar). Bij een werk dat gemaakt is door 

een bedrijf geldt een termijn van 70 jaar na uitgave. 

Het portretrecht vervalt op 1 januari volgend op de 10 jaar na overlijden 

van de geportretteerde(n) (dus na 11 jaar).  

Bij dit jaartal moeten worden uitgegaan van de langstlevende 

rechthebbende of geportretteerde. 

Naburige rechten vervallen 50 jaar na de uitvoering. 

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


7 

Dit veld blijft leeg indien de rechthebbende nog in leven is. 

 

Zie ook het veld Publicatiestatus voor de vervaltermijn van publicaties.  

 

Wanneer de vervaldatum gepasseerd is, moet het veld Rechtenstatus 

handmatig op 'Publiek domein' gezet worden.  

Schrijfwijze Vul hier het jaar in waarin alle rechten vervallen. 

Voorbeelden 2025-01-01 

2037-01-01 

 

 

Veldnaam Rechthebbende(n) 

Definitie De persoon bij wie de rechten op het object rusten 

Toelichting In dit veld wordt aangegeven wie de rechthebbende is. Dit kan de 

vervaardiger zijn of de nabestaanden. 

Schrijfwijze Dit veld is gekoppeld aan de Personen thesaurus.  

Kies een gecontroleerde term uit de lijst. Staat de gewenste naam er niet 

bij, voeg deze dan toe aan de thesaurus. Vul in dat geval bij soort naam 

de term rechthebbende toe.  

Laat dit veld leeg als de rechthebbende nog niet is uitgezocht. 

Voeg de status ‘Onbekend’ in als er wel onderzoek gedaan is, maar 

daaruit blijkt dat de rechthebbende onbekend is. 

Dit veld maakt deel uit van een groep velden. Deze groep is herhaalbaar. 

Voorbeelden Bovenberg, Allard 

 

 

Veldnaam Beheerder  

Definitie De instelling die de rechten op het object beheert. 

Toelichting Het beheer van de rechten kan afgehandeld worden door een organisatie 

(zoals bijvoorbeeld het Maria Austria Instituut of het Anne Frank Fonds). 

De vervaardiger of nabestaanden blijven in dat geval de rechthebbende. 

Schrijfwijze Dit veld is gekoppeld aan de Personen thesaurus.  

Kies een gecontroleerde term uit de lijst. Staat de gewenste naam er niet 

bij, voeg deze dan toe aan de thesaurus. Vul in dat geval bij soort naam 

de term beheerder toe.  

Laat dit veld leeg als de beheerder nog niet is uitgezocht. 

Voeg de status ‘Onbekend’ in als er wel onderzoek gedaan is, maar 

daaruit blijkt dat de beheerder onbekend is. 

Dit veld maakt deel uit van een groep velden. Deze groep is herhaalbaar. 

Voorbeelden Maria Austria Instituut 

Anne Frank Fonds 

Pictoright 

 

 

Veldnaam Voorwaarden gebruik 

Definitie Voorwaarden die gesteld zijn over het gebruik van het object. 

Toelichting De rechthebbende of bijvoorbeeld de bruikleengever kan voorwaarden 

stellen over het gebruik van het object. Indien er voorwaarden zijn gesteld 

in de overeenkomst, neem deze dan hier over.  

Schrijfwijze Dit is een vrij veld. 
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Voorbeelden De rechthebbende vraagt een vergoeding. 

De afbeelding mag in publicaties gebruikt worden, maar niet 

downloadbaar op de website getoond worden. 

Rechthebbende wil elk jaar geïnformeerd worden over het gebruik van de 

afbeelding. 

 

 

Veldnaam  Vervaldatum voorwaarden 

Definitie De vervaldatum die gekoppeld is aan de voorwaarden voor het gebruik 

van het object. 

Toelichting Indien er een vervaldatum gesteld is aan het gebruik van het object dan 

kan de datum hier opgenomen worden. Bijvoorbeeld: de toestemming 

van het Maria Austria Instituut verloopt op 1 januari 2025.  

Aan het begin van het jaar moet er handmatig gezocht worden op de 

vervaldatum om te controleren of er voorwaarden vervallen zijn. 

Schrijfwijze Dit is een datumveld.  

Voorbeelden 2025-01-01 

 

 

Veldnaam Rechtenonderzoek 

Definitie Veld waarin vastgelegd wordt welke bronnen er geraadpleegd zijn bij het 

traceren van de rechthebbende of bij het vaststellen van de 

rechtenstatus. 

Toelichting Leg hier vast welke stappen er ondernomen zijn bij het traceren van de 

rechthebbende of in het vaststellen van de rechtenstatus van het object. 

Schrijfwijze Dit is een vrij veld. 

Voorbeelden Foto-onderzoek Lisa Nicoletti en Harold Strak, januari en juli 2015 

Onderzoek fotografen foto’s familie Frank, 2015 

 

 

Veldnaam Overeenkomst 

Definitie De padnaam van het document dat betrekking heeft op de afspraken over 

de rechten op het object. 

Toelichting Maak hier een koppeling naar het digitale bestand door de padverwijzing 

op te nemen. 

Schrijfwijze Dit is een vrij veld.  

Dit veld maakt deel uit van een groep velden. Deze groep is herhaalbaar. 

Voorbeelden S:\Collecties\Auteursrechtovereenkomsten\ Licentie auteursrechtelijk 

gebruik Maria Austria Instituut, 2001-01-04. 

 

 

 


