
A u t e u r s r e c h t  
Wanneer Mydentity Corporate Design een ontwerp maakt zoals bijvoorbeeld een logo, huisstijl, advertentie of 
website, krijgt de maker hierover auteursrecht. Hiervoor moet het werk wel voldoende origineel zijn en mag 
het niet te veel lijken op een bestaand werk. Het auteursrecht beschermd makers ervoor dat andere dit werk 
niet mogen openbaar maken of het mogen verveelvoudigen zonder toestemming van de maker.  
 
P e r s o o n l i j k h e i d s r e c h t e n  
Onder het auteursrecht valt ook het persoonlijkheidsrecht, het recht wat ervoor zorgt dat de ontwerpen die 
Mydentity Corporate Design heeft gemaakt niet zomaar mogen worden aangepast en het recht de naam van 
Mydentity Corporate Design te vermelden bij het ontwerp. De persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand 
anders over te dragen, ook al zijn bijvoorbeeld de auteursrechten wel aan de opdrachtgever overgedragen. Er 
kunnen wel afspraken gemaakt worden over dat de naam van de auteur niet genoemd hoeft te worden, maar 
het werk mag dan weer niet onder een andere naam uitgebracht worden. 
 
A u t e u r s r e c h t  b i j  g r a f i s c h  o n t w e r p  
Het ontwerpen van een logo of andere grafische producten valt ook onder het auteursrecht. Dit betekent dat 
Mydentity Corporate Design eigenaar blijft van de ontwerpen die zijn gemaakt in opdracht van een 
opdrachtgever. Het is niet gek om te denken dat wanneer je hebt betaald voor het logo, je hier ook het 
zeggenschap over hebt. Alleen is het betalen voor de opdracht niet voldoende om ook de auteursrechten te 
verwerven en zo dus zelf te mogen bepalen wanneer en hoe je het wilt aanpassen of dupliceren. Hoe je dit wel 
kunt doen, is door het maken van goede afspraken en deze leggen we schriftelijk vast. 
 
I n  d e  p r a k t i j k  
Wanneer je dus grafisch werk uitbesteed aan Mydentity Corporate Design is het belangrijk om hierover goede 
afspraken te maken. Er kan namelijk gekozen worden om de auteursrechten over te dragen aan de 
opdrachtgever. Dit dient wel altijd schriftelijk te worden vastgesteld. Het is belangrijk dat hierin wordt 
omschreven van welke rechten afstand wordt gedaan. Een licentieovereenkomst is bijvoorbeeld ook een 
mogelijkheid, waarbij de auteursrechten bij de rechthebbende blijven en de licentienemer toestemming krijgt 
om het ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken. Het is daarbij wel belangrijk dat goed wordt omschreven 
voor welk soort gebruik en in welke omvang en voor hoelang de opdrachtgever toestemming krijgt om het 
ontwerp te gebruiken. 
Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat het ontwerp van een logo mag worden toegepast op een brochure 
die 1000 keer wordt afgedrukt, maar dat het logo niet mag worden aangepast door andere partijen. Het is 
belangrijk dat vooraf goed wordt nagedacht door zowel opdrachtgever als ontwerper waar de ontwerpen voor 
worden gebruikt, hoe vaak en op welke manier en dit goed vast te leggen met heldere afspraken zwart-op-wit. 
 
O n t w e r p e r  
Alle ontwerpen van Mydentity Corporate Design, of het nu communicatie-, product-, of ruimtelijke ontwerpen 
zijn, zullen onder de bescherming van Auteurswet vallen. Van schetsontwerp tot definitief ontwerp. Het maakt 
niet uit wat het toepassingsgebied is: het auteursrecht geldt voor alle soorten media waarin het ontwerp wordt 
verwerkt. Zoals drukwerk, 3D en multimedia/digitaal. 
 

Ontstaan en duur van het auteursrecht  
Het is belangrijk om te weten dat het auteursrecht automatisch ontstaat door het maken van het ontwerp. Er 
hoeft niet eerst aan formele eisen te worden voldaan. Toevoeging van het ©-teken, registratie bij de 
Belastingdienst of bij digitale registratiediensten, maakt voor het bestaan van auteursrechtbescherming dus 
niet uit. Wanneer dit gebeurt, is dit om voor derden duidelijk te maken wie de maker is en wanneer het werk 
gemaakt is. Inhoudelijk zegt zo’n ©-teken of registratie dus niets over of een werk auteursrechtelijk beschermd 
is of niet. Het auteursrecht is van kracht tot 70 jaar na de dood van de maker. Als er niets anders is geregeld in 
een eventueel testament komen de auteursrechten na overlijden automatisch terecht bij de erfgenamen van 
de ontwerper. Soms worden de rechten van bekendere overleden ontwerpers ondergebracht in een stichting.  

Het auteursrecht geeft Mydentity Corporate Design het recht te bepalen wat er met zijn werk gebeurt. Zo geeft 
Mydentity Corporate Design in een opdrachtsituatie aan zijn opdrachtgever toestemming om het ontwerp te 
gebruiken.  
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