Auteursrecht, Octrooirecht & Geheimhouding
Notitie voor studenten in de tweede en derdejaars master stages TM

‘Intellectuele eigendomsrechten’ is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in
nationale en internationale wetten. Onder intellectuele eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve
rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Tot de
intellectuele eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als het auteursrecht, naburige
rechten, het portretrecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht,
het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht.
Voor jou als stagiaire zijn het ‘auteursrecht’ en het ‘octrooirecht’ het belangrijkste.

Auteursrecht
In de Auteurswet 1912 (“Auteurswet”) wordt het auteursrecht als volgt omschreven: “Het auteursrecht is
het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens
rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de
wet gesteld.”
Louter door een werk in de zin van de Auteurswet te maken, komt er op dat werk auteursrecht te rusten;
ook als dat werk nog maar een ‘kladje’ is. De bescherming ontstaat dus automatisch als aan de eisen uit
de Auteurswet is voldaan; registratie is daarom niet nodig.
De Auteurswet kent ‘persoonlijkheidsrechten’ en ‘exploitatierechten’.
De persoonlijkheidsrechten zijn onlosmakelijk verbonden met degene die het product heeft gemaakt. Dit
zijn rechten die de nauwe band tussen de maker en zijn werk beschermen en zelfs na overdracht van het
auteursrecht aan de maker blijven toekomen. Een belangrijk voorbeeld is het recht van de maker om zich
te verzetten tegen onjuiste naamsvermelding.
Persoonlijkheidsrechten blijven dus altijd bij de maker, óók als hij de exploitatierechten op zijn werk zou
overdragen. Hij kan immers zelf het beste de integriteit van zijn werk beschermen.
Als stagiaire in een ziekenhuis of bedrijf die onder begeleiding van en naar ideeën van de begeleider
werkt is het belangrijk dat je in je thesis duidelijk aangeeft wat van de begeleider komt (bijv. ‘oral
communication, <naam begeleider>’), wat je uit de literatuur haalt en wat je zelf nieuw toevoegt. De
persoonlijkheidsrechten van de thesis als geheel liggen echter altijd bij de student.
De (medisch of technisch) begeleider kan zijn persoonlijkheidsrechten uit oefenen door te eisen (dat
hoor je natuurlijk al uit je zelf te doen) dat hij of zij als bron van ideeën wordt genoemd in de thesis of
door vooraf afspraken te maken bijvoorbeeld over gezamenlijk publiceren (of, in uitzonderlijke gevallen,
de stagiaire een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen; zie verderop).
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Daarnaast bestaan de exploitatierechten. Het auteursrecht kent de maker het exclusieve recht toe een
werk te exploiteren:
a) openbaar te maken
b) te verveelvoudigen.
Deze exploitatierechten zijn onderdeel van het auteursrecht. Echter de term ‘auteursrecht’ wordt vaak
gebruikt om deze auteursrechten in engere zin aan te duiden.
Openbaar maken betekent zoveel als het op één of andere manier ter kennisneming van het publiek
brengen van een werk. Voorbeelden zijn het uitgeven van een werk op papier, het uitlenen van een werk
of een voordracht in het openbaar. Ook bekendmaking langs elektronische weg, zoals het toegankelijk
maken van een artikel op een computer of in een open of besloten netwerk valt onder openbaarmaking.
Ook elke vorm van vertonen (voor beeldmateriaal) en elke vorm van ten gehore brengen (voor geluid)
vallen onder ‘openbaar maken’. Uitzenden op televisie of radio, stream via internet, maar ook het in het
openbaar afspelen met een mp3- of dvd-speler zijn voorbeelden van openbaar maken.
Voor elke keer dat je een werk digitaal wilt openbaar maken (bijvoorbeeld op internet), heb je in principe
toestemming van de rechthebbende nodig. Het maken van een link naar een werk dat op een andere
website openbaar wordt gemaakt is echter geen openbaar maken en is wel toegestaan zonder expliciete
toestemming.
Onder verveelvoudiging valt iedere vorm van kopiëren, met inbegrip van digitaliseren en downloaden,
maar ook het maken van een compilatie, het opnemen van (delen van) een werk in een databank of het
opnieuw gebruiken van delen ervan in een nieuw werk. Voorbeelden zijn het laten drukken van een
publicatie, het maken van een fotokopie, het scannen en uploaden van documenten, het kopiëren van
geluidsbestanden of een (video)film. Ook bewerken en vertalen zijn vormen van verveelvoudiging. Dit
geldt ook voor opslag in een elektronisch geheugen.
Een maker kan toestemming geven aan anderen om zijn of haar werk te kopiëren en openbaar te maken,
in ruil voor een vergoeding. Maar de maker kan anderen ook gratis hergebruik toestaan.
Toestemming (voor een afgesproken gebruiksvorm) wordt een licentie genoemd, met (eventuele)
bijbehorende licentievergoeding (‘royalty’ in het Engels).

Wie de exploitatierechten op een werk bezit mag het werk openbaar maken, vermenigvuldigen en
commercieel uitbuiten. Als er geen afspraken zijn gemaakt berusten de exploitatierechten op een werk
in beginsel bij de maker van dat werk.
Als je echter in dienstverband werkt komen de exploitatierechten op een werk dat in dienstverband is
gemaakt in principe toe aan de werkgever (belangrijke uitzondering hierop zijn de exploitatierechten van
‘wetenschappelijke artikelen’; die liggen, door gewoonte ontstaan, meestal bij de auteur ook al is die in
dienst bij een universiteit of bedrijf).
Als je als stagiaire in een ziekenhuis of bedrijf onder begeleiding van en naar ideeën van de begeleider
werkt die in dienst is bij het ziekenhuis of het bedrijf waar je stage loopt, berusten de exploitatierechten
op het door jou gemaakte werk bij het ziekenhuis of het bedrijf waar je stage loopt.
Het is raadzaam om, voordat je start met je stage of het maken van een werk dat mogelijk middels
exploitatierechten is beschermd, schriftelijke afspraken te maken met het ziekenhuis of het bedrijf waar
je stage gaat lopen en de Universiteit Twente.
De (medisch of technisch) begeleider kan de exploitatierechten extra beschermen door vooraf een
overeenkomst te sluiten (of, in uitzonderlijke gevallen, de stagiaire een geheimhoudingsverklaring te
laten tekenen).
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Octrooirecht
Het tweede recht dat voor stagiaires van belang is, is het octrooirecht. Dit recht kun je alleen verkrijgen
door deze aan te vragen. Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee je een ander kunt
verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald gebied en bepaalde periode. Je kunt
octrooi aanvragen voor een land (bijvoorbeeld Nederland), een regio (bijvoorbeeld Europa) of
internationaal (wereldwijd). Een octrooi kost geld; zowel voor de aanvraag als voor instandhouding. Of
het aanvragen van een octrooi loont zal per uitvinding verschillen.
Een octrooi kan alleen verkregen worden als aan drie voorwaarden is voldaan:
- ‘Nieuwheid’, het product mag voor de datum van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar
bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf of een stagiaire;
- ‘Inventiviteit’, de vinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen; en
- ‘Industriële toepasbaarheid’, de uitvinding moet gaan over een technisch aantoonbaar
functionerend product of productieproces.
Indien de uitvinding is gedaan in dienstverband en binnen de taakomschrijving van de werknemer past,
komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever. En stel dat je als stagiaire een uitvinding doet
waarvoor octrooi kan worden aangevraagd, dan komt de aanspraak op octrooi toe aan het ziekenhuis of
bedrijf (Rijksoctrooiwet 1995, artikel 12 lid 2). Dat maakt het voor een UT begeleider die een mogelijk
octrooiwaardig idee door een stagiaire wil laten uitwerken in bijvoorbeeld een ziekenhuis zeer
ingewikkeld, want dan zou de aanspraak op octrooi aan het ziekenhuis kunnen toekomen.
Als een ziekenhuis, bedrijf of UT begeleider mogelijkheden ziet voor octrooiaanvraag zal een
stagiairegevraagd worden om een geheimhoudingsverklaring of non-disclosure agreement te tekenen.
Even belangrijk, ook de andere begeleiders zullen daar hoogstwaarschijnlijk om gevraagd worden.

Geheimhouding – non-disclosure agreement
Afspraken vooraf, al of niet in de vorm van een korte schriftelijke overeenkomst, zullen voor vrijwel alle
stages voldoende zijn. Het komt echter voor dat de medisch begeleider, het ziekenhuis, de technisch
begeleider, de UT vakgroep en/of het stage bedrijf de student vragen om een geheimhoudingsverklaring
of een zogeheten ‘non-disclosure agreement’ (NDA) te tekenen , vooral wanneer er mogelijk grote
commerciële en/of wetenschappelijk interessante uitkomsten in het geding zijn. In die gevallen wordt
meestal ook van de andere begeleiders gevraagd te tekenen voor geheimhouding, aangezien zij de
student moeten begeleiden en het gehele verslag moeten lezen.
Een verzoek om geheimhouding vraagt zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen en
zal alleen in uitzonderlijke gevallen geaccepteerd kunnen worden.
Voor jou als stagiaire betekent geheimhouding o.a.:
- Geen mogelijkheid om de vertrouwelijke informatie met familie, collega-studenten en
andere experts te bespreken zonder voorafgaande toestemming van de partij die jou
vertrouwelijke informatie verstrekt;
- Stageverslag of thesis:
o gaat alleen over het werk dat niet onder de geheimhouding valt; of
o wordt niet openbaar. Dat laatste betekent o.a. dat de stagiaire zich met deze
stage niet kan profileren;
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Beoordeling:
o de stagiaire wordt alleen beoordeeld op het deel van het werk dat niet onder de
geheimhouding valt; of
o de stagiaire studeert af in een besloten zitting zonder familie en bekenden.
Daarnaast dient de opleiding betrokken te worden vanwege de consequenties die geheimhouding heeft
voor de beoordeling en het afstuderen. In alle gevallen zal de opleiding eisen dat het werk en
functioneren van de stagiaire beoordeeld kunnen worden en dat deze aan alle criteria voldoen. Ook zal
de opleiding een einddatum aan de geheimhouding van het verslag verbinden omdat de opleiding zich
ook extern moet kunnen verantwoorden over de kwaliteit van stages en afstudeerwerk met
geheimhouding.
Het al dan niet ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring is de verantwoordelijkheid van de
student. Wel wordt sterk aangeraden voor ondertekening advies te vragen; bijvoorbeeld bij je (andere)
begeleider of één van de juristen van de UT.
Indien mogelijk zal het model NDA van de UT gebruikt worden. Deze is door de juristen van de UT
goedgekeurd.
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