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CHECKLIST OVERDRACHT OF LICENTIE VAN AUTEURSRECHT EN/OF NABURIG RECHT 

 

Onderwerp Toelichting Check? 

   

Partijen Tussen welke partijen wordt de overeenkomst gesloten? Zoek de wederpartij op in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wie is bevoegd om te tekenen? 

 

Considerans In de considerans geef je aan wie wat is, wie wat onder welke omstandigheden gaat doen 

en waarom je met elkaar een overeenkomst sluit. 

 

Werken Welke auteursrechtelijk beschermde composities, teksten of andere werken (zoals foto’s) 

of nabuurrechtelijk beschermde opnames van uitvoeringen worden overgedragen of 

gelicenceerd? Neem een overzicht op in de bijlage en vermeld daarbij alle relevante 

gegevens en meta data. 

 

Rechten Welke rechten zijn betrokken bij de overdracht of licentie? Alle auteurs- of naburige rechten 

of slechts een gedeelte daarvan? Je kan bijvoorbeeld alleen het muziekuitgaverecht 

overdragen, of het gehele auteursrecht, maar bijvoorbeeld ook alle auteursrechten die aan 

een bepaald muziekwerk of een bepaalde opname verbonden zijn. Doe geen afstand van 

je morele- of persoonlijkheidsrechten, want hieronder valt met name het recht op 

naamsvermelding. 

 

Creatieve 

controle 

Heb je nog zeggenschap over de compositie, de tekst, foto, het ontwerp of de opname of 

mag de wederpartij er allerlei dingen aan wijzigen zonder jouw voorafgaande, schriftelijke 

toestemming? Kijk ook goed of dit invloed heeft op de exploitatie en dus op jouw royalties. 

 

Duur Voor welke duur wordt het recht overgedragen of gelicenceerd? Voor de duur van het recht 

of voor een bepaalde tijd? Let op of er ook een terugleverhandeling in de overeenkomst 

staat opgenomen of dat de verplichting daartoe (al) aanwezig is. 

 

Gebruik Welk gebruik wordt toegestaan? Je kan bijvoorbeeld gebruik in politieke campagnes of (te) 

sexy video’s uitsluiten. Koppel het recht tot gebruik aan een verplichting tot doen. 

 

Exclusiviteit De overdracht of licentie is exclusief als anderen (m.u.v. collectieve rechtenorganisaties 

als Buma/Stemra en Sena), maar ook jijzelf, de betrokken rechten niet meer zelf mogen 

exploiteren (openbaar maken en verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm). Je kan 

de exclusiviteit territoriaal of naar een bepaald gebruik beperken. 

 

Territorium Binnen welk gebied ga je de exploitatie overdragen? Check hierbij of de exploitant (of 

andere wederpartij) wel genoeg slagkracht heeft in dat gebied of dat een lokale partner 

bijvoorbeeld beter is. 

 

Vergoeding Hoe wordt jouw vergoeding berekend? Zorg altijd dat je bruto – kosten  = netto scherp op 

je netvlies hebt staan en wie, wanneer, waarvoor, welke kosten mag maken. Bij berekening 

van een royaltypercentage moet je kijken of dit “at source” of “as received by” is. Vraag 

om een rekenvoorbeeld! 

 

https://danceadvocaat.nl/auteursrecht/
https://danceadvocaat.nl/naburig-recht/
https://www.kvk.nl/
https://danceadvocaat.nl/overeenkomsten/
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=3&artikel=10&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005921&hoofdstuk=1&artikel=1&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=2&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=1&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005921&hoofdstuk=2&z=2017-09-01&g=2017-09-01
https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Persoonlijkheidsrechten
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=6&artikel=25&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=III&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005921&hoofdstuk=2&artikel=12&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=4&afdeling=2&artikel=95&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=1&z=2017-09-01&g=2017-09-01
https://www.bumastemra.nl/
https://www.sena.nl/
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=4&z=2017-09-01&g=2017-09-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&paragraaf=5&z=2017-09-01&g=2017-09-01
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Betaling Flat fee (eventueel een voorschot), royalties of een combinatie van beide? Het regelen van 

een voorschot is een vak apart. Let in ieder geval op dat het je niet eeuwig achterna kan 

blijven zitten en zorg dat je het vervroegd mag aflossen om verlenging te voorkomen. 

Ontvang jij de gelden of de wederpartij? Geld is macht, maar ook administratief werk. 

 

Financiële 

inspectie 

Mag jij (of jouw accountant) de boeken van de wederpartij controleren om te checken of 

alle overzichten, statements, facturen en rekeningen kloppen? Zo ja, hoe gaat dat proces 

in werking en wat gebeurt er als de andere partij er (flink) naast zit?  

 

Garanties Wat verzeker jij je wederpartij en wat verzekert de wederpartij jou? In ieder geval dat beide 

partijen vrij zijn om de overeenkomst aan te gaan er geen inbreuk is of wordt gemaakt door 

de werken of opnamen. Maar, je zou hier ook een garantie tot release kunnen opnemen. 

 

Volmacht Is er een volmacht geregeld waarmee de wederpartij namens jou allerlei handelingen mag 

verrichten? Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan een volmacht om in juridische 

procedures op te treden ter bescherming van jouw rechten. Maak afspraken over wat je 

doet met de kosten én opbrengsten van een rechtszaak of schikking. 

 

Derden Mag de wederpartij zijn of haar rechten overdragen of sub-licenceren aan een andere 

partij? Let op, want dit kan gevolgen hebben voor jouw royalties, met name als je een “as 

received by” deal hebt. Mogen er rechten aan derden worden verleend zonder jouw 

toestemming? Zorg dat je altijd overzicht houdt over welke rechten waar zitten. 

 

Beëindiging Onder welke omstandigheden mag de overeenkomst worden beëindigd? Wat geldt er 

verder bij beëindiging? Is er bijvoorbeeld nog een sunset clausule of volgens er nog 

afrekeningen of verrekeningen? Als er rechten terug overgedragen moeten worden, dan 

kun je dat het beste nu regelen. Verder kun je denken aan geheimhouding en een beleid 

voor media-uitingen. Probeer – net als bij andere bepalingen in de overeenkomst – drie 

stappen vooruit te denken.  

 

Overige Check of op elke pagina een paraaf moet worden gezet. Let op of de overdracht of licenties 

voldoet aan het Auteurscontractenrecht dat sinds 1 juli 2015 van toepassing is. Staan er 

bepalingen naar buitenlands recht of concept in, zoals een controlled compositions- of 

work for hire clausule? Mag je jouw verplichtingen opschorten? 

 

Geschillen Wat doe je als je ruzie krijgt? Als je ruzie hebt, kun je hier vaak geen afspraken meer over 

maken. Doe dit dus vooraf. Ga je naar een geschillencommissie, arbiter of gelijk naar de 

rechter (en indien het laatste, naar welke rechter)? Welk recht is op de overeenkomst van 

toepassing?  

 

 

Deze checklist is op 30 maart 2018 opgesteld door mr. Sander Petit van Petit Legal. Ondanks dat de checklist met zorg is opgesteld, kunnen er geen 

rechten aan worden ontleend. De checklist geeft geen volledige weergave van een overdrachtsakte of licentieovereenkomst. Wil je de lijst delen of 

onderdelen ervan gebruiken? Geef dan in ieder geval een tag en shout out op je socials naar @DeDanceAdvocaat en zet verder altijd mijn naam bij 

het bericht c.q. gebruik. 

 

Kijk voor meer informatie op www.DanceAdvocaat.nl, Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn. 

https://www.nba.nl/
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten
https://danceadvocaat.nl/verbintenissenrecht/
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=Ia&z=2017-09-01&g=2017-09-01
https://www.ascap.com/help/music-business-101/controlled-composition-clauses
https://www.copyright.gov/circs/circ09.pdf
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=1&afdeling=7&z=2013-03-16&g=2013-03-16
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/auteurscontractenrecht/
http://www.nai-nl.org/nl/
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten
https://petitlegal.nl/
http://www.danceadvocaat.nl/
https://www.instagram.com/dedanceadvocaat/
https://www.facebook.com/dedanceadvocaat/
https://twitter.com/DeDanceAdvocaat
https://www.linkedin.com/in/sanderpetit/

