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1. Is het object dat u labelt origineel, in de zin dat het een
eigen intellectuele creatie van de auteur is?
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Meer informatie over het stroomschema en de context van de vragen en 
antwoorden is beschikbaar op https://pro.europeana.eu/project/how-to-guide-
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Nee, ik wil nadere voorwaarden
voor hergebruik

Nee, ik wil nadere voorwaarden
voor hergebruik

Nee, ik wil nadere voorwaarden
voor hergebruik

2. Is het object nog auteursrechtelijk beschermd?

3. Bezit u alle rechten op het object dat u gaat labelen?

4. Heeft u toestemming om het 
gebruik van het object voor 
educatieve doeleinden toe te 
staan?

5. Kunt u de rechthebbende 
identificeren en contacteren, en 
zijn toestemming verkrijgen?

6. Wilt u volledig afstand doen 
van uw auteursrecht op het 
object?

7. Heeft u een succesvol 
zorgvuldig onderzoek uitgevoerd 
dat in overeenstemming is met 
de Richtlijn verweesde werken?

8. Zijn er aanvullende zaken 
die de mogelijkheid tot de 
publicatie of het gebruik van 
de inhoud kunnen beperken?

9. Zijn er andere juridische 
beperkingen voor het gebruik 
van het object dat u wilt 
labelen?

10. Is er een publiek-private 
samenwerking waarmee de 
digitalisering is gefinancierd 
die enkel niet-commercieel 
gebruik toelaat?

11. Wilt u gebruikers toestaan 
het object te gebruiken zolang 
ze aan naamsvermelding doen 
en eventueel afgeleide werken 
delen onder dezelfde licentie?

12. Wilt u gebruikers toestaan 
het object te gebruiken zolang 
ze aan naamsvermelding 
doen en verbieden dat ze 
afgeleide werken delen?

13. Wilt u gebruikers toestaan 
het object te gebruiken zolang 
ze aan naamsvermelding doen 
en hen verbieden het object 
voor commerciële doeleinden 
te gebruiken?

14. Wilt u gebruikers toestaan het 
object alleen voor niet-
commerciële doeleinden te 
gebruiken, aan naamsvermelding 
te doen en hen verbieden 
afgeleide werken te delen?

15. Wilt u het object 
beschikbaar stellen zonder een 
Creative Commons-licentie?

Ja, op voorwaarde dat 
degenen die het object
remixen, aanpassen en
erop voortbouwen dezelfde 
licentie gebruiken, zolang 
het voor niet-commerciële 
doeleinden is

op voorwaarde dat degenen
die het object remixen, 
aanpassen en erop voortbouwen 
dezelfde licentie gebruiken


