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FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder
personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en col-
lectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap 
stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen 
zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen markt-
conforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in 
moeilijke tijden.
Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen
die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers.
Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere 
externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die 
de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren 
en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar 
ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers 
ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV 
Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met 
ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, 
handel, ICT, industrie, vervoer en zorg.

Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.
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Het auteursrecht heeft tot doel de economische en morele 
belangen van de maker van een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst te beschermen. Dit betekent dat 
slechts de auteursrechthebbende de bevoegdheid heeft tot 
verveelvoudiging en/of openbaarmaking. In Nederland is het 
auteursrecht vastgelegd in de Auteurswet 1912.

Op het moment dat iemand zonder toestemming van de 
auteur gebruik maakt van bijvoorbeeld een foto of een 
artikel, is er sprake van inbreuk op het auteursrecht en kan 
de auteursrechthebbende hiertegen optreden. 

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de 
auteursrechthebbende werken waarop auteursrecht rust 
openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het zonder toe-
stemming overnemen van (delen van) boeken of teksten en/
of het plaatsen van foto’s of rapporten etc. op uw website is 
dan ook niet toegestaan. 

Gebruik nooit zonder toestemming werken waarop mogelijk 
auteursrecht rust. Indien u toch graag gebruik wilt maken 
van bepaald materiaal, vraagt u dan toestemming aan de 
auteursrechthebbende. Dit is niet altijd de auteur zelf. 

Soms zijn auteursrechten overgedragen. Als u toestemming 
krijgt, zorg er dan voor dat deze schriftelijk aan u wordt 
verleend en dat ook duidelijk omschreven is waarvoor u 
precies toestemming krijgt. Mag u het materiaal overal 
zonder beperkingen openbaar maken en/of verveelvoudigen 
en wellicht ook aanpassingen doen, of zijn bepaalde dingen 
gesloten? 

Doel auteursrecht

Toestemming
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Houdt er rekening mee dat u als u toestemming krijgt een 
vergoeding dient te betalen aan de auteursrechthebbende.

Een beperkte uitzondering op bovenstaand verbod is het ci-
taatrecht. Dit is vastgelegd in artikel 15a van de auteurswet.

Van citeren is sprake als het gedeelte dat wordt overgeno-
men inhoudelijk verband houdt met de context waarin wordt 
overgenomen en bovendien aan het werk waarin wordt 
overgenomen ondergeschikt is.

Citeren uit rechtmatig openbaargemaakt werk is in begin-
sel toegestaan, maar u dient wel rekening te houden met 
de eisen van functionaliteit en proportionaliteit. Daarnaast 
dient u de bron en naam van de auteur te vermelden indien 
dat redelijkerwijs mogelijk is. 

Meer weten? 
Neem gerust contact op met FNV Zelfstandigen, juridische 
afdeling voor advies. 

Ons uitgangspunt is altijd juridische kwesties te voorkomen, 
maar als het moet, begeleiden wij u tot in de rechtbank.

Citaatrecht
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