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onder (eind)redactie 
van G.J.H.M. Mom

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Nederland

Rechtspraak

Hof Den Haag 12 oktober 2010, B9 9155 (Mieras/KSI Gastronomie-
zubehör)
Fictief makerschap van horeca-sfeerlampen.
Art. 8 Aw 

Feiten: KSI legt zich toe op de ontwikkeling, productie en verkoop 
van sfeerlampen voor de horeca. Mieras is voormalig importeur/
distributeur van sfeerlampen van KSI, maar betrekt deze nu van 
Sauer, die in het verleden heeft samengewerkt met KSI. 
KSI stelt auteursrechthebbende te zijn m.b.t. tot de door haar op de 
markt gebrachte horeca-sfeerlampen en dat Mieras, door het op de 
markt brengen van van Sauer afkomstige lampen, op haar auteurs-
recht inbreuk maakt.

Hof: De KSI-lampen moeten als werken in de zin van art. 10 lid 
1 sub 11° Aw worden aangemerkt. De stelling dat de lampen zijn 
opgebouwd uit standaardelementen die in hoge mate functioneel 
zijn bepaald deelt het hof niet. Dat laat nog voldoende ruimte 
voor te maken subjectieve ontwerpkeuzes en het aanbrengen van 
variaties. Wel is het zo dat de aard van het werk meebrengt dat de 
beschermingsomvang gering is. 
De vermelding KSI onder de sfeerlampen in de catalogus kan niet 
worden aangemerkt als een aanduiding van de maker in de zin van 
art. 4 lid 1 Aw. Dit laat onverlet dat KSI daarmee de sfeerlampen wel 
openbaar heeft gemaakt als ‘van haar afkomstig’ in de zin van art. 
8 Aw. Wanneer het makerschap op grond van art. 8 Aw moet wor-
den bepaald dient KSI als maker te worden beschouwd, behoudens 
bewijs door Mieras dat de openbaarmaking onrechtmatig was.
Weliswaar is art. 8 vooral in de Auteurswet opgenomen om te 
bewerkstelligen dat ook ingeval sprake is van een opdracht buiten 
een arbeidsrelatie tussen de rechtspersoon en de feitelijke maker 
om – en art. 7 Aw dus toepassing mist – het auteursrecht te laten 

toekomen aan de instelling of rechtspersoon, maar dat impliceert 
nog niet dat de bepaling toepassing mist indien ook een echte 
opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ontbreekt. Voorwaarde voor 
de toepasselijkheid van art. 8 Aw is slechts dat de rechtspersoon 
het werk als eerste openbaar heeft gemaakt zonder vermelding van 
een natuurlijke persoon als maker. In dat kader is van belang dat 
als onbetwist vaststaat dat KSI in ieder geval sinds 1992 sfeerlam-
pen op de markt brengt (waaronder de litigieuze collectie), terwijl 
Sauer (die voor KSI een lampenlijn heeft ontwikkeld en vervaar-
digd) zijn collectie eerst na de breuk met KSI, gaandeweg 2005, 
op de markt heeft gebracht. Dat KSI de lampen ook als eerste heeft 
openbaar heeft gemaakt is door Mieras onvoldoende gemotiveerd 
betwist. Bovendien heeft Mieras niet gesteld en daarvan is ook niet 
gebleken, dat zich feiten en omstandigheden hebben voorgedaan 
die – indien bewezen – zouden maken dat deze openbaarmaking 
onrechtmatig was. Volgens Mieras was Sauer de maker, maar niet 
is door Mieras gesteld dat Sauer zelf de lampen heeft openbaar 
gemaakt en evenmin dat Sauer bezwaar had tegen de openbaarma-
king door KSI. Integendeel, het op de markt brengen van de lam-
pen door KSI was juist een onderdeel van de samenwerking tussen 
Sauer en KSI. Een en ander leidt tot de conclusie dat – wat er zij 
van de vraag wie in het onderhavige geval de feitelijke maker van 
de litigieuze lampen is geweest, partijen verschillen daarover van 
mening – KSI als (fictief) maker en auteursrechthebbende in de zin 
van art. 8 Aw moet worden beschouwd.
Ter beantwoording van de vraag of Mieras met de distributie van 
de van Sauer afgenomen lampen inbreuk maakt op het auteurs-
recht van KSI, moet allereerst worden vastgesteld of sprake is van 
ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw. Daartoe 
is vereist dat het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige 
mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk 
vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te wei-
nig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een 
zelfstandig (d.w.z. nieuw en oorspronkelijk) werk kan worden aan-
gemerkt.
Het hof is op grond van de in het geding gebrachte foto’s van de 
litigieuze lampen van oordeel dat de ter vergelijking voorliggende 
lampen steeds een treffende gelijkenis vertonen. Voor alle te ver-
gelijken lampenstellen afzonderlijk geldt dat de auteursrechtelijk 
beschermde trekken (de vormgeving van zowel de voet en de kap 
afzonderlijk als het samenstel daarvan in combinatie met de keu-
ze van het materiaal en de kleur van de door Mieras op de mark 
gebrachte lampen), in zodanige mate overeenstemmen met die 
van de KSI-lampen dat daardoor een gelijke totaalindruk wordt 
gemaakt. De nog door Mieras genoemde detailverschillen acht het 
hof van volstrekt ondergeschikt belang; zij doen aan het evenbeeld 
in totaalindruk niet af. Bij een dergelijke mate van overeenstem-
ming kan het feit dat de beschermingsomvang gering moet worden 
geacht, niet van invloed zijn.
De stelling dat Mieras de lampen slechts inkoopt (het hof begrijpt: 
en dus niet verveelvoudigt) kan niet tot een ander oordeel leiden, 
omdat Mieras de lampen wel openbaar maakt door deze in Neder-
land te distribueren en aldus inbreuk maakt op het aan KSI toeko-
mend auteursrecht. Dat het Sauer, althans andere afnemers/impor-
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teurs, wel zou zijn toegestaan de lampen te verhandelen is ter 
beantwoording van de inbreukvraag niet relevant. Hetzelfde geldt 
voor de nog door Mieras opgeworpen stelling dat KSI de lampen 
niet meer zelf verhandelt. Aan het uitoefenen van het auteursrecht 
stelt de wet geen nadere voorwaarden. Bovendien kan het enkele 
niet optreden tegen andere inbreukmakers niet leiden tot rechts-
verwerking.

Vzr. Rb. Arnhem 22 december 2010, LJN: BP3109, B9 9386 (Ars Scri-
bendi/Centraal Boekhuis)
Overname van bibliografische gegevens uit openbaar ISBN-register 
ter aankondiging van verschenen boeken. Citaatrecht. Onrechtma-
tige daad.
Art. 15a Aw

Feiten: Ars Scribendi (eiseres) is een uitgeverij. Gedaagde, Cen-
traal Boekhuis (CB), is de grootste logistieke dienstverlener c.q. 
distributeur in de Nederlandse boekenbranche. Elk gepubliceerd 
boek wordt voorzien van een International Standard Book Number 
(ISBN), dat in Nederland wordt verstrekt door een onafhankelijk 
Bureau ISBN, waarbij de uitgevers hun boeken laten registreren. 
Het openbare ISBN-register bevat de bibliografische gegevens van 
alle in Nederland uitgegeven boeken. 
CB uploadt alle gegevens die worden geregistreerd in het ISBN-
register, zodat alle (boek)titels die bij Bureau ISBN worden aan-
gemeld, inclusief de door Ars Scribendi uitgegeven boeken, auto-
matisch worden opgenomen in CB-online, het informatie- en 
bestelsysteem van CB, dat alleen toegankelijk is voor de bij CB 
aangesloten uitgevers en boekhandels. Ars Scribendi is niet aange-
sloten bij CB en maakt geen gebruik van CB-online, omdat zij een 
andere distributeur heeft. 
Op 23 september 2010 heeft Ars Scribendi CB gesommeerd zich 
te onthouden van het gebruik van de door haar aan Bureau ISBN 
verstrekte data en deze niet meer te koppelen aan haar bestanden 
in CB-online. 
Ars Scribendi vordert CB te veroordelen om alle aan haar toebeho-
rende data betreffende de door haar uitgegeven boeken te verwij-
deren en verwijderd te houden uit aan CB toebehorende bestanden 
en/of bestandsystemen waaronder CB-online. 

Vzr.: Vaststaat dat CB de in CB-online gepubliceerde informatie 
uploadt van het openbaar toegankelijke ISBN-register van Bureau 
ISBN en dat zij de volgende bibliografische gegevens verstrekt in 
CB-online: titel, druk, auteur, vertaler, uitgever, NUR-code en NUR-
omschrijving (die het onderwerp van een boek weergeven), ISBN-
nummer, SBO-nummer, reeks, verschijningsdatum en taal. 
Met CB is voorzieningenrechter van oordeel dat het in CB-online 
openbaar maken c.q. verveelvoudigen van de data van Ars Scriben-
di aan te merken is als citeren in de zin van art. 15a Aw. CB citeert 
immers uit het openbaar toegankelijke ISBN-register ter aankon-
diging dat de betreffende boeken zijn verschenen en in de handel 
zijn, waarbij ook is voldaan aan de overige vereisten van art. 15a Aw, 
zoals een duidelijke bronvermelding. 
Ook al zouden de boektitels van Ars Scribendi auteursrechtelijk 
beschermd zijn en zou zij auteursrechthebbende zijn op die boekti-
tels, dan nog maakt CB geen inbreuk op de (gestelde) auteursrech-
ten van Ars Scribendi door gebruik te maken van de data uit het 
ISBN-register in CB-online op de wijze waarop zij dat doet. 
Ars Scribendi’s beroep op auteursrechtelijke bescherming faalt der-
halve.
Voor zover eiseres stelt dat het handelen van CB, buiten de gestelde 
auteursrechtinbreuk om, anderszins onrechtmatig is, overweegt de 
voorzieningenrechter dat het ISBN-register een openbaar register 
is dat toegankelijk is voor iedereen en dus ook voor het CB, zodat 
het (automatisch) uploaden vanuit dat register van de bibliogra-
fische gegevens van de uitgegeven boeken, inclusief die van Ars 
Scribendi, niet onrechtmatig is jegens Ars Scribendi. Dat CB de uit 

het ISBN-register verkregen data commercieel zou exploiteren is 
evenmin onrechtmatig jegens Ars Scribendi, nu het openbare data 
betreft.
Volgt afwijzing van vorderingen van Ars Scibendi; kostenveroorde-
ling; uitvoerbaar bij voorraad verklaring.

Vzr. Rb. Utrecht 9 februari 2011, B9 9428 (Interdam/Metaglas)
Auteursrecht op (eerder geoctrooieerd) kozijn? Vormgeving en teke-
ningen zien enkel op wat noodzakelijk is voor verkrijgen van tech-
nisch effect. Geen slaafse nabootsing

Feiten: Metaglas is werkzaam op het gebied van glassystemen en 
gevelelementen. Eén van haar producten is het naar buiten draaien-
de Methermo-kozijn, bestaande uit aluminiumprofielen die elkaar 
niet rechtstreeks raken. Het octrooi op Merthermo is in 2009 verlo-
pen. Interdam biedt een naar buiten draaiend kozijn aan, genaamd 
WinLite, door haar tentoongesteld op de Internationale Bouwbeurs 
2011 in Utrecht. Metaglas heeft daar op 7 februari 2011 beslag doen 
leggen op het WinLite kozijn.
Interdam vordert o.m. de onmiddellijke opheffing van het gelegde 
auteursrechtelijke beslag en retournering van het in beslag geno-
men WinLite kozijn.

Vzr.: Het namens Metaglas gelegde beslag is gegrond op een ver-
meende inbreuk van Interdam op de auteursrechten die zouden 
rusten op de uiterlijke vormgeving van Methermo en op de teke-
ningen daarvan.
De vormgeving van Methermo, te weten het smalle profiel van 42 
mm, is de kleinste omvang die kan worden gerealiseerd door de 
voorheen gepatenteerde vinding van Metaglas. Dit is Interdam 
gebleken door langdurig en kostbaar onderzoek. Dit smalle pro-
fiel van 42 mm is daarom te beschouwen als een kenmerk dat in 
overwegende mate is ingegeven door het technisch effect van de 
vinding, op grond waarvan het geen auteursrechtelijke bescher-
ming toekomt, aldus Interdam. Hetgeen door metaglas daarte-
genover heeft aangevoerd is van onvoldoende gewicht om aan de 
stelling van Interdam te kunnen afdoen. Metaglas heeft naar het 
voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aange-
toond dat de vormgeving van Methermo en de tekeningen enkel 
zien op wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch 
effect (te weten de wijze waarop de delen van het kozijnprofiel zijn 
samengesteld en de daarmee samenhangende te bereiken kleinste 
omvang van het kozijn), op grond waarvan geen sprake kan zijn 
van auteursrechtelijke bescherming.
Het door Metaglas ingeroepen recht, op grond waarvan zij ten laste 
van Interdam beslag heeft gelegd, is summierlijk ondeugdelijk. 
De vordering van Interdam tot opheffing van het door Metaglas 
gelegde beslag en retournering van het in beslag genomen Winlite 
exemplaar, wordt toegewezen.
Nabootsing is alleen dan ongeoorloofd indien, zonder afbreuk te 
doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, evengoed een ande-
re weg ingeslagen had kunnen worden en door dat niet te doen 
verwarring wordt gesticht (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 Hyster 
Kany Krane). Het voorgaande komt er op neer dat techniek/func-
tionaliteit niet via de slaafse nabootsingsleer, maar slechts via het 
octrooirecht, gemonopoliseerd kan worden. Nu reeds op voorhand 
is aangenomen dat de vormgeving van Methermo en de tekenin-
gen daarvan – waarvan Metaglas een beroep doet op de leer van 
de slaafse nabootsing – enkel zien op wat noodzakelijk is voor het 
verkrijgen van een technisch effect, wordt het beroep van Metaglas 
gegrond op slaafse nabootsing afgewezen.
Volgt opheffing met onmiddellijke ingang van het door Metaglas 
ten laste van Interdam gelegde beslag; bevel tot retournering aan 
Interdam; veroordeling van Metaglas in de proceskosten. 
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Vzr. Rb. Den Haag 21 december 2010, B9 9313 (Reef-One/Aquadistri)
Auteursrecht op kunststof aquaria.

Feiten: Reef-One (eiseres) ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt 
wereldwijd aquaria. Zij verhandelt wereldwijd de zogenoemde 
biOrb-Life aquaria van kunststof (in rood, wit of zwart) 

Gedaagde (Aquadistri) is importeur, exporteur en groothandelaar 
in aquaria. Zij betrekt haar producten o.m. van Himat, een Chinese 
fabrikant van kunststofproducten. Gedaagde heeft op de Dibevo-
vakbeurs aquaria tentoongesteld die afkomstig zijn van Himat en 
die worden aangeboden onder de naam visiOn.

Eiseres stelt dat gedaagde door het aanbieden en op een beurs 
tentoonstellen van de in hoge mate met haar ontwerp voor de 
biOrb-Life aquaria overeenstemmende visiOn aquaria inbreuk 
maakt op haar auteursrechten en dat zij daarnaast jegens haar 
onrechtmatig handelt door nodeloos verwarring te creëren.

Vzr.: Gedaagde betwist dat de aquaria van eiseres een oorspron-
kelijk karakter en eigen persoonlijk stempel van de maker hebben, 
zoals Reef-One stelt. De afgeronde hoeken zijn volgens Aquadistri 
ook door anderen toegepast, evenals de transparante voor- en ach-
terkant. Ook het feit dat de aquaria een aan de bovenzijde geplaats-
te opening hebben is volgens Aquadistri niet oorspronkelijk. Even-

min oorspronkelijk zijn de rechthoekige vorm en het gebruik van de 
kleuren rood, zwart en wit.
Het auteursrecht op de biOrb-Life aquaria is gebaseerd op crea-
tieve keuzes m.b.t. de combinatie voor ieder van de biOrb-Life 
aquaria van de opake kunststof zij- en bovenkant (het meest ken-
merkende element van de ontwerpen), de afgeronde hoeken, de 
hoogte/breedte verhouding, het kleurgebruik en de vormgeving 
van het deksel en de voet van het aquarium. Naar voorlopig oor-
deel heeft in ieder geval bedoelde combinatie van kenmerken een 
oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker 
draagt en zijn de biOrb-Life aquaria te beschouwen als auteursrech-
telijk beschermde werken. Het verweer van Aquadistri aan de hand 
van haar eigen ontwerpen voor aquaria met afgeronde hoeken in 
dit verband faalt, omdat deze voorshands geoordeeld in de verste 
verte niet in de buurt komen van het ontwerp van Reef-One, zodat 
hieraan geen betekenis wordt toegekend.
Aquadistri heeft voorts bestreden dat de totaalindruk van de visiOn 
aquaria te weinig afwijkt van de biOrb-Life aquaria, zoals Reef-
One aanvoert. Voor de visiOn aquaria die onderwerp zijn van dit 
kort geding geldt evenwel dat zij zodanig met de biOrb-Life aqua-
ria overeenkomen dat voorshands sprake is van ontlening. Voor 
de visiOn aquaria zijn naar voorlopig oordeel met name de hier-
voor genoemde auteursrechtelijk beschermde kenmerken van de 
rechthoekige biOrb-Life aquaria in belangrijke mate overgenomen, 
althans is onvoldoende afstand bewaard van deze auteursrechte-
lijk beschermde trekken van de biOrb-Life aquaria. De nog in enige 
mate van de totaalindruk van de ontwerpen van Reef-One afwijken-
de licht uitbollende opake zijvlakken zijn daarvoor onvoldoende.
De vraag of Aquadistri de visiOn aquaria reeds te koop heeft aan-
geboden (of zulks dreigt te gaan doen) is voor toewijzing van een 
auteursrechtinbreukverbod niet bepalend. Onder de voorbehouden 
handelingen valt immers ook het zonder toestemming op een vak-
beurs tentoonstellen of in een (product)catalogus opnemen van 
een met een werk overeenstemmend product. Nu Aquadistri heeft 
erkend dat zij met de biOrb-Life aquaria overeenstemmende aqua-
ria heeft openbaar gemaakt in het kader van haar bedrijfsvoering, 
kan een auteursrechtinbreukverbod worden toegewezen. 
Aquadistri wordt geboden inbreuk op het auteursrecht van Reef-
One te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom 
van € 5.000,– per aquarium waarmee in strijd met opgelegde 
gebod wordt gehandeld; proceskostenveroordeling.

Wetgeving

Kamervragen over inbeslagname door Stichting Brein van servers

Vragen van de Tweede Kamerleden Hennis-Plasschaert, Taverne en 
Van der Steur (allen VVD) aan de Minister van Veiligheid en Jus-
titie over inbeslagname servers door Stichting Brein, ingezonden 
23 februari 2011, met antwoord van de staatssecretaris, ontvangen 
28 maart 2011

Vraag 1: Kent u het bericht “Inbeslagname servers door Brein ille-
gaal”? 
Antwoord: Ja.
Vraag 2: Klopt het dat Stichting Brein servers in beslag heeft geno-
men zonder gerechtelijk bevel?
Vraag 3: Klopt het dat Stichting Brein zich vervolgens toegang heeft 
verschaft tot de servers, en dus ook de privé- en zakelijke admini-
stratie van de servereigenaar en alle content die voor derden op de 
servers stond? 
Vraag 4: Klopt het dat Stichting Brein afgifte van de servers op 
basis van de auteurswet heeft gevorderd? Is Stichting Brein hiertoe 
bevoegd? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen zal u in deze 
nemen? 
Antwoord: Naar mij is gebleken, gaat het hier om servers van 
een derde die bij een provider waren ondergebracht. Stichting 

biOrb-Life aquaria van eiseres

visiOn aquaria van gedaagde
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Brein heeft deze provider gesommeerd om de servers aan hen te 
overhandigen. De provider heeft aan deze sommatie voldaan. 
Volgens Stichting Brein is de sommatie gebaseerd op artikel 
28 van de Auteurswet. Dit artikel geeft de bevoegdheid aan de 
auteursrechthebbende om roerende zaken, die in strijd met het 
aan hem toekomende auteursrecht zijn openbaar gemaakt of een 
niet geoorloofde verveelvoudiging vormen of die materialen of 
werktuigen zijn die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging 
van deze zaken zijn gebruikt, als zijn eigendom op te eisen. In 
de situatie die door het aangehaalde bericht is beschreven, was 
daarom geen sprake van een beslaglegging.
Nadat de eigenaar van de servers met de afgifte van de servers 
bekend is geworden, heeft deze verzocht om beslaglegging met 
gerechtelijke bewaring. Dit verzoek is door de rechter op 18 februari 
2011 toegewezen. Vervolgens heeft Stichting Brein beslag laten 
leggen op de servers die in gerechtelijke bewaring waren gesteld. 
Voor deze beslaglegging is door de rechter op 9 maart 2011 verlof 
gegeven. Het is tussen partijen in geschil of op basis van artikel 28 
van de Auteurswet de afgifte van servers gevraagd kan worden van 
een derde die niet de eigenaar is. Ook is tussen partijen in geschil 
of Stichting Brein zich toegang heeft verschaft tot de servers. Het 
is in eerste instantie aan partijen om hier uit te komen. Zij kunnen 
hun geschil eventueel aan de rechter voorleggen die op basis van 
alle feiten en omstandigheden uitspraak zal doen.
Vraag 5: Bent u van mening dat met de Stichting Brein met deze 
handelswijze zich schuldig maakt aan een vorm van eigenrichting 
en bovendien de privacy van anderen schendt? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen? 
Antwoord: Op dit moment zijn de partijen nog met elkaar in gesprek. 
Komen zij hier onderling niet uit, dan kunnen zij hun geschil aan de 
rechter voorleggen die op basis van alle feiten en omstandigheden 
uitspraak zal doen.
Auteursrechthebbenden hebben het recht om de handhaving van 
de aan hen toekomende rechten af te dwingen zolang zij binnen 
het kader van het recht opereren. Dit betekent ook dat handhaving 
zelf onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig kan zijn en kan 
leiden tot een plicht om de daardoor geleden schade te vergoeden. 
In bepaalde omstandigheden kan er bovendien sprake zijn van een 
strafbaar feit. Ik ben van mening dat hiermee voldoende middelen 
beschikbaar zijn om tegen mogelijke onrechtmatigheden op te 
treden.
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011, Kamervragen nr. 2011Z03793

Aanvullende vragen van het Tweede Kamerlid Gesthuizen (SP) aan 
de Staatssecretaris van Justitie over inbeslagnames door de stichting 
BREIN, ingezonden 24 februari 201, met antwoord van de staatsse-
cretaris, ontvangen 28 maart 2011

Vraag 1: Wat is uw reactie op het bericht (op Znet.be, 22 februari 
2011) “Brein nam servers van piraten illegaal in beslag”? 
Antwoord: Naar aanleiding van het bericht en de gestelde vragen 
heb ik bij de betrokken partijen navraag laten doen. Daaruit blijkt 
dat partijen verschillen van mening over wat zich precies heeft 
voorgedaan. Zij zijn op dit moment nog met elkaar in gesprek. 
Mogelijk volgt nog een procedure bij de rechter. Ik onthoud mij 
daarom van een inhoudelijke reactie. Verder verwijs ik naar mijn 
antwoorden op de vragen 2, 3 en 4 van de vragen van de leden 
Hennis-Plasschaert, Taverne en Van der Steur (nr. 2011Z03793).
Vraag 2: Klopt het dat eigendom onrechtmatig in beslag is geno-
men?
Antwoord: Hiervoor verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen 
2, 3 en 4 van de vragen van de leden Hennis-Plasschaert, Taverne 
en Van der Steur (nr. 2011Z03793).
Vraag 3: Deelt u de mening dat dergelijke eigenrichting onwenselijk 
is en dat om soortgelijke toestanden in de toekomst te voorkomen 
de handhaving van de naleving van het auteursrecht beter kan wor-
den toevertrouwd aan een overheidsinstantie? 

Antwoord: Het uitgangspunt bij het auteursrecht is dat het in beginsel 
aan de rechthebbenden is om te zorgen voor de handhaving. Daarbij 
staat het partijen bijvoorbeeld vrij om rechtsmaatregelen te treffen, 
voor zover deze in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende 
regels, zoals onder meer neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Overtreedt een rechthebbende de regels, dan 
kan dit leiden tot een plicht om de daardoor geleden schade te 
vergoeden. In bepaalde omstandigheden kan er bovendien sprake 
zijn van een strafbaar feit. Ik ben van mening dat deze middelen 
afdoende zijn om eventuele misstanden aan te pakken. De mening 
dat de handhaving van de naleving van het auteursrecht beter kan 
worden toevertrouwd aan een overheidsinstantie deel ik niet.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Kamervragen nr. 2011Z03851

Project Boek 9 BW

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten, heeft zich in 
de Memorie van Antwoord van 17 maart 2011 inzake het wetsvoor-
stel (32 137) ‘Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal 
privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoe-
ringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)’, uitgesproken over de plan-
ning ten aanzien van Boek 9 Burgerlijk Wetboek (in antwoord op 
vragen van de CDA-fractie).
Hij zegt daarover: “De codificatie van het recht inzake intellectuele 
eigendom (IE-recht) in een Boek 9 ligt al enige tijd stil en staat op 
dit moment niet op het wetgevingsprogramma. Europese wetge-
ving is de laatste jaren van grote invloed geweest op het nationale 
IE-recht en heeft tevens geleid tot belangrijke verschillen tussen 
het octrooirecht, het merkenrecht en het auteursrecht. Nu er niet 
is gebleken van een sterke behoefte aan codificatie in de praktijk, 
zie ik geen aanleiding om dit project opnieuw ter hand te nemen. 
Ik geef er de voorkeur aan om de komende tijd prioriteit te geven 
aan andere belangrijke projecten zoals het toezicht op collectieve 
beheersorganisaties en voorstellen die onderdeel van de aangekon-
digde IE strategie van de Europese Commissie.”
Eerste Kamer, Vergaderjaar 2010–2011, 32 137, C, blz. 17

Agenda

PAO-cursus ‘Kunst en recht’
Datum: donderdag 12 mei 2011, 10.00-16.30 uur
Plaats: Museum Catharijneconvent, Utrecht 
Onderwerpen: Restitutie cultuurgoederen en beeldende kunst na de 
Tweede Wereldoorlog; Auteursrecht en beeldende kunst; veiling-
koop van beeldende kunst; Internationale kunsthandel (ipr)
Docenten: Prof. mr. Th.M. de Boer, mr. W.J.M. Davids, prof. mr. F.W. 
Grosheide, mr. R.J.Q. Klomp en drs. T. Kootte
NOvA: 4 punten
Prijs: € 550,– (incl. boeken en documentatiemap, lunch en con-
sumpties)
Organisatie: Juridisch PAO Utrecht, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, 
tel. 030 - 253 7022 en 253 7032, jpao@uu.nl, www.jpao.nl

PAO-cursus ‘Intellectuele Eigendom en faillissement’
Datum: donderdag 19 mei 2011, 12.30-17.00 uur
Plaats: Utrecht
Docenten: Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen en mr. E. Loesberg 
NOvA: 4 punten
Prijs: € 525,– (incl. documentatie)
Organisatie: Juridisch PAO Utrecht, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, 
tel. 030 - 253 7022 en 253 7032, jpao@uu.nl, www.jpao.nl

PAO-cursus ‘Procederen en Contracteren in IE-zaken’
Datum: donderdagen 19 en 26 mei 2011, 10.00-16.30 uur
Plaats: Leiden
Docenten: mr. J.A.K. van den Berg, mr. A.J. van der Meer, mr. A. Kil-
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Rectificatie

In AMI 2011/1, p. 38 is een tweetal hoofdkussens afgebeeld. Het afgebeelde Silvana Support 
kussen (van Jade) betreft echter niet het model dat onderwerp van geschil was. Op verzoek van 
Jade’s raadsman gaat de redactie over tot rectificatie ‘om het onjuiste beeld dat is ontstaan 
ongedaan te maken’. Ter nadere informatie van de AMI-lezers: links het kussen van Jade waar-
over het in de procedure ging, rechts de in AMI 2011/1 geplaatste afbeelding van een nieuw 
model van het Silvana Support kussen.

lan, prof. mr. D.J.G Visser, mr. drs. I. de Nooijer, mr. E.P.A. Keijzer, 
mr. M. Kramer en mr. R.S. Le Poole
NOvA: 10 punten
Prijs: € 925,– (vrij van btw, incl. consumpties, lunches en cursus-
materiaal)
Organisatie: Universiteit Leiden, Juridisch PAO, Postbus 9520, 2300 
RA Leiden, tel. 071 - 527 8666, pao@law.leidenuniv.nl, www.paolei-
den.nl

PAO-cursus ‘Handhaving Intellectuele Eigendom’
Datum: donderdag 9 juni 2011, 9.00-17.00 uur
Plaats: Utrecht
Onderwerpen: EU-rechtelijk kader – Implementatie richtlijnen; Voor-
lopige en conservatoire maatregelen; Inbreukgeschillen: neven-
vorderingen; Schadevergoeding, andere vormen van geldelijke 
genoegdoening waaronder de proceskostenveroordeling; Antipi-
raterijverordening en douanemaatregelen; Grensoverschrijdende 
jurisdictie
Docenten: Prof. mr. F.W. Grosheide, prof. mr. J.J. Brinkhof, prof. mr. 
Th.C.J.A. van Engelen, mr. F.W.E. Eijsvogels, mr. G. Kuipers, mr. 
J.C.S. Pinckaers en mr. R.W. de Vrey
NOvA: 6 punten
Prijs: € 645,– (incl. documentatie, lunch en consumpties)
Organisatie: Juridisch PAO Utrecht, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, 
tel. 030 - 253 7022 en 253 7032, jpao@uu.nl, www.jpao.nl

PAO-cursus ‘Intellectuele eigendom’
Datum: donderdag 9 juni 2011
Plaats: Nieuwegracht 60, Utrecht 
Docenten: Mr. J.L.R.A. Huydecoper en mr. S.C. van Loon 
NOvA: 5 punten 
Prijs: € 520,– (excl. btw)
Organisatie: OSR Juridische Opleidingen, tel. 030 - 231 53 14, 
info@osr.nl, www.osr.nl

ALAI studiedagen 2011: ‘Expansion and Contraction of Copyright: 
Subject matter, Scope, Remedies’ 
Data: 30 juni en 1 juli 2011 (gewijzigde data!)
Plaats: Dublin, Ierland
Thema’s: The Edge of Protection (Subject matter; Originality); 
Access to Works (Exceptions and Limitations – International Issues; 
Reconciling Copyright with Access to Culture: Mandatory Copy-
right Exceptions? – Consistency of Mandatory Exceptions Treaties 
with Berne/TRIPs and EU norms – Achieving Access for the Visu-
ally Impaired through national legislation and contractual practice 
– Contractual practices – Results from WIPO Discussions – Limita-
tions derived from human rights norms – Orphan Works); Enforce-
ment of Rights in an Era of Digital Communications: National Laws 
and Private Agreements (Enforcement against file-sharing: The 
“Graduated Response” – Private agreements addressing “User-
Generated Content”)
Informatie: www.alai.org resp. www.ivir.nl/vva/ALAI2011_Dublin_
Programme_final_EN.doc

Summer Course ‘International Copyright Law 2011’ 
Data: maandag 4 t/m vrijdag 8 juli 2011
Plaats: Universiteitsbibliotheek UvA, Doelenzaal, Singel 425, Am-
sterdam
Docenten: Bernt Hugenholtz, Lucie Guibault, Daniel Gervais, Pame-
la Samuelson, Thomas Vinje en Fred von Lohmann
Prijs: € 1.975,– (incl. cursusmateriaal, vijf lunches, welkomstdiner 
en afsluitingsreceptie)
Organisatie: Instituut voor Informatierecht, t.a.v. Anja Dobbelsteen, 
Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam, tel. 020 – 525 3406, 
a.g.j.m.dobbelsteen@uva.nl, www.ivir.nl/courses/icl/icl.html 




