Reglement juridische dienstverlening Auteursbond
 De Auteursbond verleent eerstelijns juridisch advies aan auteurs die volwaardig lid of
aspirant-lid zijn en hun contributie hebben voldaan.
 Studentleden maken geen aanspraak op juridisch advies.
 De aanspraak op juridisch advies is gekoppeld aan de duur van het lidmaatschap van de
Auteursbond. (De duur van een lidmaatschap beslaat minimaal een jaar en opzegging
geschiedt tegen het einde van een kalenderjaar.)
 Het contact tussen leden en juristen verloopt in principe per e-mail, of op afspraak telefonisch.
Leden kunnen hun vraag of verzoek om advies naar jurist@auteursbond.nl sturen.
 De juristen bekijken en beoordelen contracten, brieven en publicatievoorwaarden, en
beantwoorden vragen.
 De juristen van de Auteursbond voorzien leden die zich tot hen wenden uitsluitend van advies.
 De adviezen van de Auteursbond zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het lid
dat dit advies vraagt en ontvangt.
 De juristen vertegenwoordigen leden niet jegens wederpartijen en stellen geen brieven of
andere stukken voor of namens leden op.
 De juristen worden niet in correspondentie met de wederpartij betrokken (zoals middels
cc in e-mailconversaties, of door het verstrekken van namen en/of contactgegevens).
 Het advies beperkt zich tot juridische en/of zakelijke kwesties die direct verband houden tot
de uitoefening van het beroep van auteur. Over persoonlijke of niet-auteur-gerelateerde
kwesties wordt niet geadviseerd.
 De expertise van de juristen van de Auteursbond ziet op kwesties van auteursrechtelijke en
contractrechtelijke aard, naar Nederlands recht. De juristen van de Auteursbond adviseren
naar vermogen en verwijzen eventueel door.
 Auteurs maken aanspraak op een investering van maximaal vier uur per kalenderjaar ten
behoeve van uitzoekwerk, voorbereiding, overleg en het geven van advies zelf.
 Niet-genoten uren worden niet meegenomen naar een volgend kalenderjaar.
 Indien de vier uur zijn geïnvesteerd, maar aanvullend advies gewenst is, brengt een jurist
een lid ervan op de hoogte dat hij dat kalenderjaar geen aanspraak meer maakt op advies.
 Het is mogelijk dat binnen één geschil meerdere leden met onderling botsende belangen zich tot
de juristen wenden voor advies, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vermeende
auteursrechtelijke inbreuk of een conflict binnen een auteursteam.
 Wanneer het duidelijk is dat er sprake is van een dergelijke situatie, brengen de juristen
deze leden op de hoogte van het feit dat ook een of meer andere leden in dit geschil zich
tot hen hebben gewend.
 In principe worden deze leden individueel en naar vermogen geadviseerd en eventueel
(zoals in geval van een auteursteam) op de overeenkomstige en botsende belangen
gewezen.
 Indien het adviseren van deze leden niet mogelijk is, staan de juristen het lid bij dat zich
als eerste in de hoedanigheid van auteur tot hen heeft gewend.
 De juristen vervullen geen bemiddelende rol in geschillen tussen leden onderling.
 De juristen van de Auteursbond springen vertrouwelijk om met de door een lid verstrekte
informatie. De juristen behouden zich het recht voor om een casus geanonimiseerd te bespreken,
met sectiebesturen om leden van beter advies te voorzien, en om zorgwekkende signalen binnen de
beroepsgroep aan te kaarten.
 De juristen kunnen leden die aanvullende ondersteuning behoeven, bijvoorbeeld indien er een
procedure dreigt, doorverwijzen naar Stichting Rechtshulp Auteurs.
 De juristen behouden zich de bevoegdheid voor om een dossier te sluiten.

