Nieuwsbrief, juli 2019

Open Nederland is nog steeds sterk aan het groeien. Sinds april van dit
jaar hebben we weer 25 nieuwe leden erbij. Welkom! Vind al onze leden in
ons ledenoverzicht. Zie je mensen die ontbreken in ons netwerk van
open? Stuur ze naar ons aanmeldingspagina!
In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van onze activiteiten afgelopen
maanden en een vooruitblik naar de komende maanden.
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OPROEP: Consultatiebijeenkomst
implementatie auteursrechten
richtlijn
Op 2 juli is de internetconsultatie van de implementatie van de nieuwe
auteursrechtenrichtlijn geopend. Tijdens de vorige ALV hebben we het
hier samen al over gehad, en besloten dat we een reactie zullen insturen.
Toegang tot informatie, kennis en cultuur blijft fragiel. De mogelijkheid
om te werken aan open onderwijs, open erfgoed, open overheid, etc. moet
bewaakt worden. We moeten actief werken aan een gepaste
implementatie van de nieuwe Europese richtlijn op nationaal niveau. Tot 2
september 2019 hebben we de tijd om te reageren op het Nederlandse
voorstel hoe nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn in Nederland
ingevoerd moet worden. Binnen Open Nederland hebben lid Lisette
Kalshoven en bestuurslid Maarten Zeinstra aangeboden om dit proces te
leiden.
De tijd is beperkt en daarom organiseert Open Nederland op 24 juli bij The
Green Land in Utrecht een bijeenkomst om jouw ideeën en suggesties op
te halen. Natuurlijk geven we eerst een inleiding op het onderwerp. We
raden je aan om de ‘memorie van toelichting’ van te voren door te lezen.
Doe je mee? Meld je dan aan via dit formulier, ook als je de 24ste niet kan,
maar wel betrokken wilt blijven.

Meld je aan voor de bijeenkomst

Masterclass CC-licenties
De Creative Commons licenties zijn op verschillende manieren beschikbaar:
een makkelijk leesbare variant en de daadwerkelijke, taaie, juridische tekst. De
meeste mensen kennen de makkelijk leesbare versies wel - en hoeven niet
meer te weten - maar wat staat er nu precies in die licentie? Wat is in detail het
verschil tussen versie 3.0 en 4.0? Vervalt de licentie bij verkeerd gebruik? Hoe
doe je juiste naamsvermelding? Hoe werken de licenties met databankenrecht?
Dit is waar de Masterclass CC-licenties over gaat. De middag is bedoeld voor
juristen en anderen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in de juridische
zaken en daarom de licenties tot in detail willen doornemen.
Bij voldoende aanmeldingen zorgen we voor een locatie en datum.
Meld je aan voor de masterclass

Nieuw project: FilterMeNiet.nl
Open Nederland heeft ﬁnanciering van het SIDN-fonds gekregen voor het
project FilterMeNiet.nl. Dit project ondersteunt Nederlandse mediamakers
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bij het online beschikbaar maken van hun content zonder de mogelijke
nadelige gevolgen van de implementatie van de nieuwe Europese
auteursrechtrichtlijn (artikel 17 voorheen 13). Oftewel: hoe voorkom je dat
je werk door een ﬁlter van computercode ofﬂine wordt gehaald?
Bekijk alle open projecten hier. Neem contact met ons op wanneer je je
eigen project wilt toevoegen.

Activiteiten

Sfeerverslag Masterclass Publiek Domein

Masterclass publiek domein
Hoe herken je publiek domein materiaal in een collectie? Dat was de
centrale vraag tijdens de masterclass Publiek Domein die op 27 juni 2019
gegeven werd door Maarten Zeinstra en Sebastiaan ter Burg van
vereniging Open Nederland. 33 deelnemers van archieven, musea,
sectorinstituten en onderwijsinstellingen en enkele ondernemers en
eindgebruikers namen deel.
Lees verder

Workshop stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Workshop bij Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is zich aan het oriënteren welke
kansen er zijn om Creative Commons licenties te gaan gebruiken in zijn
werkzaamheden. Om het fonds hierbij te ondersteunen hebben Maarten
Zeinstra en Sebastiaan ter Burg, beide bestuursleden van vereniging
Open Nederland, een workshop gegeven bij het fonds.
Lees verder

Nieuws
Open Nederland vraagt Tweede
Kamer om eigen ondersteuning te
versterken
Open Nederland heeft een petitie ondertekend die de Tweede Kamer
oproept tot het versterken van de eigen ondersteuning. De Tweede Kamer
beslist zelf over hoeveel geld het kan besteden aan ondersteunend

g
personeel. De grootte van deze ondersteuning loopt ver achter in
vergelijking met andere parlementaire democratieën om ons heen. Dit kan
op termijn een bedreiging vormen voor de Nederlandse democratie.
Lees verder

Overheid opgeroepen tot
ambitieuze implementatie open
data-richtlijn
Creative Commons Nederland en vereniging Open Nederland hebben
beide een brief getekend die de overheid oproept tot een ambitieuze
implementatie van de open data-richtlijn. De door Open State geschreven
brief licht duidelijk uit waar de overheid voorloper van een open overheid
kan blijven.
Lees verder

Outofcopyright.eu overgenomen
In het verleden heeft Kennisland en Europeana veel bijgedrage aan het
identiﬁceren van materiaal waarop de auteursrechten aanverwante
rechten zijn verlopen. Nu Kennisland geen werk meer doet op het gebied
van het auteursrecht hebben wij aangeboden om een project –
outofcopyright.eu – over te nemen.
OutOfCopyright.eu biedt de tools en informatie om in de Europese Unie te
bepalen of het auteursrecht en naburige rechten zijn verstreken. We gaan
dit platform blijven ondersteunen in inrichten voor de werkzaamheden
van onze publiek domein werkgroep.

Publiek Domeindag gaat
internationaal
Publiek Domeindag is niet alleen iets dat in Nederland gevierd wordt. In
meerdere landen hebben ook evenementen plaatsgevonden. Eerder was
er geen contact tussen de verschillende organisatoren van deze
evenementen. Tijdens de Creative Commons Global Summit in Lissabon
heeft een discussiesessie plaatsgevonden over de meerwaarde van
onderlinge afstemming van Publiek Domeindag. Hierbij is besloten om
januari uit te roepen tot Publiek Domein maand en elkaars evenementen
te promoten en draaiboeken en communicatiemateriaal te delen.
Momenteel staat er een enquête open waarmee de landen en regio’s
verzameld worden waar een evenement (mogelijk) plaats zal vinden. 16
landen hebben al gereageerd. Ken je mensen in landen die nog niet op de
kaart staan en die mogelijk iets willen gaan organiseren? Stuur dan de
enquete door en/of laat ze contact opnemen met Sebastiaan.

Stel jezelf voor! Netwerken op
Open Nederland
Tijdens onze vorige ALV’s werd het bestuur meerdere keren gevraagd om er
voor te zorgen dat leden elkaar makkelijker online kunnen vinden. Daar geven
we graag gehoor aan! Vul je dit formulier met enkele vragen over jou in? Dan
voegen wij de informatie toe aan jouw pagina op de Open Nederland site. Zo

wordt een kleine inspanning per lid een krachtige tool voor alle leden. Doen!

Notulen ALV
In april hebben wij een geweldige ALV gehad waar meer dan de helft van onze
leden aanwezig was. Kon je er niet bij zijn, maar wil je weten wat besproken is?
Onze notulen kan hier vinden.
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