Rechtstreeks bij uitgever toestemming vragen voor gebruik van een publicatie in het onderwijs
Wanneer je een complete publicatie, of een groot deel ervan 1 aan studenten wilt aanbieden zijn er
verschillende mogelijkheden:

1. De complete fysieke publicatie kopen: bij de aanschafprijs van een publicatie is ook de
afkoopsom voor auteursrechten inbegrepen en hoef je verder niets te regelen.
2. Toestemming vragen aan de auteursrechthebbende om de publicatie als lesmateriaal op de
elektronische leeromgeving te plaatsen.

Wanneer je toestemming gaat vragen houd dan rekening met het volgende:
•

De auteursrechthebbende is vaak de uitgever: benader deze.

•

De auteursrechthebbende kan en mag –volgens de auteurswet- een geldbedrag vragen. Deze
kosten komen voor rekening van je afdelingsbudget, dus stem dit af met je budgethouder.

•

Zorg dat je de toestemming op papier (of digitaal, bijvoorbeeld via mail) krijgt. Stuur een kopie
hiervan aan het AIP en het DIV (archief): auteursrecht@politieacademie.nl en
corsa.registratie@politieacademie.nl

•

Heb je geen digitale versie, vraag dan of de uitgever dit kan leveren of vraag de repro om (een
deel van) de publicatie te digitaliseren. De repro kan vragen om een bewijs van toestemming
van de uitgever.

Voorbeeld brief aan een uitgever:
Geachte heer, mevrouw,
Ik ben docent bij de Politieacademie en wil voor mijn lessen graag gebruik maken van een aantal
hoofdstukken uit onderstaande publicatie. Deze wil ik mijn studenten aanbieden via de elektronische
leeromgeving. Kunt u, als auteursrechthebbende, de Politieacademie toestemming geven voor
gebruik hiervan in het onderwijs?
Basisboek recht : bronnenboek voor juridische opleidingen / Lydia Janssen
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2015. 434 p.
ISBN 9789037227116
Het gaat om deel 3, 7 en 8: pagina 87-151, p. 333-408, p. 409-422.
Met vriendelijke groet,

1

meer dan 1/3 deel van de complete publicatie.
Gaat het om een gedeelte kleiner dan 1/3 van de complete publicatie én bevat het meer dan 8.000 woorden (tijdschriftartikel) of
10.000 woorden (gedeelte uit een boek): regel de toestemming dan via Stichting PRO. Dit betreft een zogenaamde ‘lange
overname’.
Bevat het over te nemen deel minder dan 8.000 (tijdschriftartikel) of 10.000 (boek) woorden, en is het minder dan 1/3 deel van
de complete publicatie (een zogenaamde korte overname): dan kun je het gelijk gebruiken: de Politieacademie betaalt hiervoor
een afkoopsom.
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