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In nagenoeg elke gemeente is kunst in de openbare ruimte te vinden. Een greep uit het aanbod laat zien hoe divers deze kunst is: 
beelden, sculpturen, monumentale wandkunst, landschapskunst, oorlogs- en bevrijdingsmonumenten, buitententoonstellingen en 
installaties die toegankelijk zijn voor iedereen. 
De ambtenaren die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze kunst krijgen ook te maken met juridische zaken. Dat begint al bij 
de opdrachtverstrekking aan de kunstenaar. Het eigendom van de werken brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee, waar 
gemeenten niet altijd van op de hoogte zijn. Het op de juiste manier omgaan met het auteursrecht van de kunstenaar blijkt in de 
praktijk vaak lastig. Kortom, belangrijke zaken waar iedere ambtenaar wat van af moet weten! 
In deze cursus wordt een juridische basis gelegd voor degenen die in hun werk veel te maken hebben met kunst in de openbare 
ruimte. Aan de orde komen onder meer het eigendomsrecht, het auteursrecht en contractenrecht. 
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Docent
mr. M.J. de Wit, juridisch adviseur gespecialiseerd in kunst, cultuur en recht

Doelgroep
Ambtenaren die zich bezig houden met de aankoop, verplaatsing of verwijdering en het onderhoud van kunstwerken, 
medewerkers van CBK’s en leden van gemeentelijke Beeldende Kunstcommissies.

Niveau
De cursus is een juridische cursus op basisniveau speciaal voor niet-juristen.

Datum en tijd 
vrijdag 5 februari  2010, 09.15 – 13.00 uur

Plaats
Eggens Instituut zaal A182
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam

Kosten
€ 295,- inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties

Informatie en inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar: cursussen@kunstenrecht.nl

mailto:cursussen@kunstenrecht.nl


09.15 – 09.30 uur

09.30 – 11.15 uur  

11.15 – 11.30 uur
 

11.30 – 13.00 uur 

13.00 uur

 

Registratie en ontvangst met koffie en thee

De gemeente als opdrachtgever
Kunstopdrachten en het contract met de kunstenaar
Het auteursrecht van de kunstenaar
De complexiteit van geïntegreerde kunstwerken en de daaraan verbonden rechten
Openbare orde en verkeersveiligheid
Het belang van het creëren van draagvlak bij betrokkenen

Pauze

De gemeente als eigenaar en beheerder van publieke kunst
De bevoegdheden van de gemeente op grond van het eigendomsrecht
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Beheer en het contract met een onderhoudsbedrijf
Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van een kunstwerk
Het aanbrengen van veranderingen in een kunstwerk
Het vernietigen van een kunstwerk

Lunch

Programma



Reacties van eerdere deelnemers:

Een meer dan oppervlakkige kennis van de juridische aspecten van kunstwerken in de openbare ruimte 

scheppen de noodzakelijke basis om de realisatie en het beheer van kunst in goede banen te leiden.
 

Peter Borst, adviseur cultuurbeleid gemeente Alkmaar

In de periode na de cursus hebben we belangrijke stappen gezet in het oplossen van de concrete 
vraagstukken in de gemeente Dronten. Het volgen van de cursus heeft daar zeker aan bijgedragen.

Kees van Oosten, beleidsmedewerker gemeente Dronten

Door de cursus word ik nu niet meer verrast door juridische problemen, maar kan ik in het voortraject 

problemen al oplossen. Ik weet nu met welke juridische aspecten ik rekening moet houden bij het 

realiseren van kunst in de openbare ruimte.

Eric Pul, Beleidsadviseur Cultuurbeleid gemeente Lelystad


