
DECLARATION OF COOPERATION. 

Het uiting geven aan en bevorderen van creativiteit biedt universeel erkende voordelen. Artistieke 
authenticiteit manifesteert zich op verschillende manieren in verschillende culturen, maar is altijd 
gebaseerd op kernwaarden: mensen vermaken, inspireren, uitdagen en provoceren. Schrijvers, 
regisseurs, artiesten, producenten, ambachtslieden, productiebedrijven, distributeurs in alle delen 
van de wereld hebben baat bij een gezonde en constante stroom van ideeën. 

Intellectueel eigendom vormt de basis voor de groei en bloei van een wereldwijde economie.  Voor 
een duurzaam optimaal functioneren van deze levendige en waardevolle bijdrage aan de 
samenleving is het van cruciaal belang dat de verdere uitwisseling van creatieve uitingen, vanuit 
zowel zakelijk als filosofisch oogpunt, wordt gestimuleerd en beschermd. 

Vanuit uitwisseling en samenwerking zien we de volgende creatieve waarheden als vanzelfsprekend: 

1. Iedereen, waar dan ook ter wereld, heeft het recht om al dan niet fictief werk te creëren. 

2. Er is geen sprake van enige beperkingen ten aanzien van het medium of de methode op basis  
waarvan creativiteit tot uitdrukking wordt gebracht. 

3. De ideeën van de kunstenaar zijn waardevol en vertegenwoordigen een inherente geldelijke 
waarde. 

4. De waarde van een vervaardigd werk kan onderhandelbaar zijn, maar maakt tegelijkertijd 
onvervreemdbaar deel uit van de integriteit van de wereldwijde industrie voor intellectueel 
eigendom. 

5. Hoewel de middelen voor het creëren, uitvoeren, verkopen en distribueren van creatieve 
werken van land tot land, en van platform tot platform, kunnen verschillen, moet er vanuit 
alle op dit moment bekende of nog uit te vinden methoden respect zijn voor  makers en zijn 
of haar ruimte om een vergoeding te onderhandelen voor zijn of haar werk. 

6. Intellectueel eigendom moet worden beschermd en er mag nooit misbruik van  worden 
gebruikt door schaamteloos kopiëren of diefstal. Niemand mag worden bestolen. 

7. Een gezonde wereldwijde creatieve industrie moet blijk geven van een open karakter, vrij 
verkeer en respect voor internationale contractuele normen en tijdige betaling. 

8. Juridische geschillen dienen op basis van wederzijds respect te worden opgelost. Makers en 
organisaties, groot en klein dienen daarbij op transparante wijze en naar eer en geweten te 
handelen. 

9. Handelsbeperkingen die één partij beschermen kunnen nadelig zijn voor een andere partij en 
moeten dientengevolge worden vermeden. 

10. Een gezonde wereldwijde industrie die is gebaseerd op integriteit en vrij verkeer en biedt 
een krachtig fundament voor welvaart in alle delen van de wereld. 

Wij houden ons als onderdeel  van de wereldwijde industrie voor intellectueel eigendom bezig met 
de vervaardiging, overname, verkoop, uitvoering en distributie van content en beloven hierbij om de 
bovenstaande waarden te zullen respecteren. We zullen samenwerken met private en publieke 
instellingen om bij te dragen aan een beter begrip en om richtlijnen en procedures op te stellen voor 
het wereldwijd beschermen, in stand houden en verhandelen van formats. 
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