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eigendomsrecht 
 
 
 
 

 
Voorlopige richtlijn van de Stichting Nederlandse Magische Unie inzake het respecteren van intellectueel 
eigendomsrecht.  
 
Dagelijks Bestuur 19 juni 2013 
 
 De NMU gedragscode van 2000 is per onmiddellijk vervallen.  
 

1. Intellectuele eigendomsrechten  
 
a. De Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU) roept alle bij de NMU aangesloten artiesten en liefhebbers 
van de goochelkunst op om de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en het plegen van 
inbreuk op die rechten te voorkomen. Deze richtlijn heeft betrekking op alle onderdelen van een act, inclusief de 
muziekrechten, en vervangt de Gedragscode Plagiaat van 2000.  
 
b. Als podiumkunstenaar dient een goochelaar er steeds bedacht op te zijn geen effect(en) te vertonen of zich op 
welke wijze ook te presenteren zonder eigen recht of toestemming van de rechthebbende. Dit geldt ook voor de 
eventuele muzikale omlijsting van zijn act.  
 
In dit verband gaat het in het bijzonder om:   

• het octrooirecht (patent) dat het gebruik van een uitvinding beschermt, 
• het auteursrecht dat het werk van auteurs, zoals schrijvers, componisten, tekstdichters, filmers en 
• beeldende kunstenaars beschermt en  de naburige rechten die de creatieve inspanningen en prestaties 

van uitvoerende kunstenaars, producenten van geluidsopnamen en omroeporganisaties beschermen.  
 
c. Het terrein van het intellectuele eigendomsrecht is ruim, complex en voortdurend in beweging. Voor de actuele 
wetgeving over deze rechten zie de volgende website van de rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/handhaven-van-intellectuele-eigendomsrechten 2.  
 
 

2. Eigen verantwoordelijkheid   
 
a. Zoals opgenomen in het wedstrijdreglement 2011 van de Stichting NMU zijn deelnemers aan een door of onder 
auspiciën van de NMU georganiseerde wedstrijd te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen act en dienen zij 
zich er dus van te vergewissen dat zij geen inbreuk maken op de rechten van derden. De NMU eist van 
wedstrijddeelnemers een expliciete akkoordverklaring met de inhoud van het wedstrijdreglement.  
 
b. In geval een rechthebbende meent dat door een lid van een bij de NMU aangesloten vereniging of een 
deelnemer aan een concours inbreuk wordt gemaakt op zijn recht, dan is het aan hemzelf of zijn 
belangenbehartiger om al dan niet actie te ondernemen ter handhaving van zijn recht. De rol van de NMU is 
beperkt tot het stimuleren van, en op verzoek deelnemen aan, minnelijk regelingsoverleg. 
 
c. De NMU kent geen tuchtcommissie en treedt ook anderszins niet op als een soort collectieve 
beheersorganisatie voor de intellectuele eigendomsrechten van derden.  
 
d. Een aan een wedstrijddeelnemer toegekende prijs kan hem achteraf uitsluitend worden ontnomen indien de 
inbreuk door hem is erkend dan wel de inbreuk is vastgesteld in een op verzoek van de rechthebbende gewezen 
rechterlijke uitspraak.  
 

3. Verantwoordelijkheid van de Stichting NMU  
 
De verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur van de Stichting NMU houden in:  
 

1. het bekend stellen van deze richtlijn,  
2. het stimuleren van, en op verzoek deelnemen aan, minnelijk regelingsoverleg,  



3. het (doen) opstellen van een akkoordverklaring voor deelnemers aan de onder pt 2.a. genoemde 
wedstrijden, 4. het eventueel ontnemen van een prijs in het geval als bedoeld in pt 2.d.  
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