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Creative Commons licenties: 

van ‘alle rechten voorbehouden’ naar ‘sommige rechten voorbehouden’ 

 

Het BIM Loket heeft belang bij laagdrempeligheid, omdat dit de brede verspreiding en toepassing 

van de standaarden stimuleert. Anderzijds willen we vermijden dat er versies of dialecten van een 

standaard ontstaan, waarvan de status en afzender onduidelijk zijn. Met andere woorden: we willen 

een zekere controle kunnen houden over de kwaliteit van de standaarden die onder BIM Loket vlag 

worden aangeboden. 

 

De Creative Commons licenties zijn een soort wereldwijde standaard geworden voor het in licentie 

geven van auteursrechtelijke werken voor niet-commercieel gebruik, met een reikwijdte die verder 

gaat dan louter auteursrechten. Creative Commons licenties geven de mogelijkheid om te bepalen 

in welke mate anderen auteursrecht mogen uitoefenen – zoals het recht van anderen om het werk 

te kopiëren, te verspreiden, met anderen te delen of het werk te bewerken of er geld mee te 

verdienen. Het aanbieden van werk onder een Creative Commons licentie betekent niet dat 

auteursrechten opgegeven worden, maar dat gekozen is om, aan wie er maar gebruik van wil 

maken, op voorhand bepaalde gebruiksrechten te verlenen, waarvoor die gebruiker anders 

expliciet toestemming zou moeten vragen. Zo kan BIM Loket bepalen in welke mate zijn werk 

verder verspreid mag worden en onder welke voorwaarden. 

Afgeven Creative Commons licentie 

Op basis van vier bouwstenen zijn er in totaal zes verschillende Creative Commons licenties. Op 

internet is de samenvatting en de volledige licentietekst van de betreffende licentie te vinden. 

 

De combinaties van letters achter ‘CC’ zijn de verschillende licenties die Creative Commons 

aanbiedt. Alle tekens (BY, SA, NC, ND) geven je bepaalde toestemming of restricties om iets te 

doen met het werk wat je gevonden hebt. Voor het overzicht hebben we de verschillende licentie-

elementen hieronder ook kort toegelicht: 

BY 
Naamsvermelding. Het is anderen toegestaan om het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, 

en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op het werk gebaseerd is – maar 

uitsluitend als de maker vermeld wordt. 

SA GelijkDelen. Je staat anderen toe om van het werk afgeleid materiaal te maken onder de 

voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk. 

NC Niet-commercieel. Anderen mogen het werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, 

alsmede materiaal wat op het werk gebaseerd is, mits niet voor commerciële doeleinden. 
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ND 
GeenAfgeleideWerken. Anderen mogen het werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren 

mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen het werk gebruiken 

als basis voor nieuw materiaal. 

 

Als je bijvoorbeeld een werk hebt gevonden met een CC BY-SA licentie, mag je dat werk voor alle 

doeleinden gebruiken en er afgeleide werken van maken, zolang je het maar weer onder een CC BY-

SA licentie verder deelt. 

Zie ook: https://creativecommons.org/about/cclicenses/ 

Juridisch advies 

BIM Loket heeft juridisch advies ingewonnen over hoe Creative Commons het beste gebruikt kan 

worden op de door ons beheerde producten. Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het 

gebruik van Creative Commons (CC) licenties voor de niet-technische open standaarden (b.v. BIM 

Uitvoeringsprotocol, BIM Basis ILS) werken zeker mogelijk is en ook bijkomstige voordelen biedt.  

 

Geadviseerd is om te kiezen voor de variant CC BY-ND (Naamsvermelding-Geen Afgeleide 

Werken). Het auteursrecht blijft hierbij rusten bij BIM Loket en BIM Loket behoudt op deze wijze 

de zeggenschap over de ter beschikking gestelde werken. BIM Loket bepaalt de spelregels die van 

kracht zijn op de gegeven licenties. Houdt men zich niet aan de spelregels, dan is dit een inbreuk 

op de auteursrechten van BIM Loket.   

Voor de technische open standaarden (b.v. VISI, COINS) ligt dit anders. Met de open BIM 

standaarden willen we juist graag dat ze worden toegepast en daarmee soms ‘vertaald’ worden 

naar software, databestanden, dataprocessen etc. In veel gevallen is dat ook een vertaling naar 

commerciële software en diensten. Hiervoor zullen andere vormen van licenties aangewend 

moeten worden.  

Gebruik Creative Commons licentie 

Creative Commons licenties worden in drie verschillende formats geleverd: de commons-

overeenkomst (voor iedereen leesbaar), de juridische overeenkomst (voor juristen leesbaar); en de 

metadata (voor machines leesbaar). Er hoeft niets ondertekend te worden om Creative Commons 

Licenties te gebruiken. 

De vermelding van de iconen is niet verplicht, maar puur ter visuele herkenning en zijn op zichzelf 

geen juridische tool. Daarachter staat de tekst die aangeeft dat dit werk onder deze licentie valt, het 

is verplicht dit in tekst aan te geven. Daarbij moet de URL vermeld staan (uitgeschreven bij 

printversies) die verwijst naar de volledige licentie. Voor de licentie die BIM Loket gekozen heeft is 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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dit https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.nl. In een publicatie die voor druk bedoeld 

is moet deze link dan ook uitgeschreven staan.  

Bij de open BIM-standaarden kiezen we ervoor deze vermelding op iedere pagina in de voetnoot te 

doen. In de pdf wordt dit een hyperlink. Een verwijzing naar deze licentie is genoeg, je hoeft verder 

nergens geregistreerd te staan. 

 

Voorbeeld 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International 

License. 
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