Uitleg licentie tot publiceren
Uitgevers vragen auteurs vaak om de auteursrechten aan hen over te dragen. Dan is de uitgever de
enige die het product verder kan verspreiden.
In de CAO van het hbo is afgesproken dat het auteursrecht bij de instelling ligt en niet bij de auteur.
Door er voor te zorgen dat de auteursrechten bij de instelling blijven, kan de HAN voldoen aan de
verplichtingen van de Berlin Declaration en bijdragen aan de Open Access doelstelling.
Het is dus niet de bedoeling dat HAN medewerkers bij het publiceren van artikelen, boeken en
bundels, zelf met uitgevers onderhandelen en de auteursrechten afstaan.
Wanneer medewerkers van de HAN via een uitgever willen publiceren, sturen zij namens de
auteursrechthebbende (de HAN) een Licentie tot publiceren aan de uitgever.
Hierin staat beschreven dat de auteursrechten van het kennisproduct bij de HAN blijven.
Uitzonderingssituaties
Wanneer een uitgever er bezwaar tegen maakt dat de auteursrechten bij de HAN blijven, treedt de
auteur in overleg met de academiedirecteur of de directeur van Services over vervolgstappen om
toch tot publicatie te komen.
In alle gevallen wordt bij dergelijke verzoeken het belang van de auteur en het belang van de
hogeschool meegewogen, waarbij het in sommige gevallen zowel voor de auteur als ook voor de
HAN van belang kan zijn om in bepaalde tijdschriften te publiceren. Om niet per academie
uiteenlopend beleid te krijgen, wordt over uitzonderingsgevallen gecommuniceerd met Juridische
Zaken.
Bij uitzondering is het mogelijk om in individuele gevallen het auteursrecht of het gebruikersrecht
over te dragen aan de maker. De maker kan vervolgens de auteursrechten weer overdragen aan de
uitgever wanneer die daarom vraagt.
Dit dient te worden geregeld voordat de opdracht van start gaat. Bij overdracht van auteursrecht
wordt een akte opgesteld door Juridische Zaken. Wanneer de academiedirecteur besluit in te
stemmen met het overdragen van auteursrechten aan een uitgever, wordt daarbij de afspraak
gemaakt dat na bepaalde tijd – bijvoorbeeld na 6 maanden – het product ook Open Access mag
worden aangeboden.
Uitzonderingssituaties waarbij auteursrechten kunnen worden overgedragen zijn;
• Er zijn meerdere werkgevers en dit levert problemen op bij publicatie van het onderzoek
• Een artikel van een medewerker wordt geaccepteerd bij een voor het vakgebied
toonaangevend en relevant tijdschrift, maar wordt alleen gepubliceerd bij overdracht van
auteursrechten. Verzoeken worden per vakgebied en domein gewogen
• Een handboek, studieboek, of methode geschreven door een medewerker of waaraan een
medewerker een bijdrage heeft geleverd die alleen wordt gepubliceerd bij overdracht van
auteursrecht
• Er wordt een aanvraag voor subsidie toegekend en één van de subsidievoorwaarden is dat
het auteursrecht wordt overgedragen
• De HAN huurt freelance een expert in voor een opdracht en de freelancer wil de opdracht
vanwege zwaarwegende redenen alleen aanvaarden indien het auteursrecht bij de
freelancer blijft

