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

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Nederland

Rechtspraak

Vzr. Rb. Den Haag 22 maart 2011, IEF 9487 en B9 9487 (KNVB en 
UFA Sports c.s./MyP2P Holding) 
Livestreaming van beelden van sportwedstrijden. Geen ‘doorgifte’, 
geen inbreuk op auteursrecht, wel onrechtmatig. Structureel facili-
teren van autersrechtinbreuk
Art. 12 Aw, art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn

Feiten: Eiseressen zijn auteursrechthebbenden m.b.t. beeldverslagen 
van sportwedstrijden. Myp2p exploiteert een website, waarop zij haar 
bezoekers naast een forum een actueel overzicht van wedstrijden 
in tal van takken van (top)sport biedt. De gebruiker van deez 
website die een bepaalde wedstrijd selecteert, krijgt de mogelijkheid 
een rechtstreeks beeldverslag (‘live stream’) van die wedstrijd te 
bekijken (na een p2p-softwareprogramma te hebben geïnstalleerd). 
De website van Myp2p bevat links naar een groot aantal geschikte 
p2p-programma’s, alsmede een handleiding voor het downloaden 
en installeren daarvan. Wanneer men een bepaald wedstrijdverslag 
wil zien, is het noodzakelijk exact te weten met welke live stream 
p2p groep men verbinding moet maken. Daartoe verschaft Myp2p 
faciliteit.
Eiseressen stellen primair dat Myp2p door de exploitatie van haar 
website auteursrechtinbreuk pleegt, nu haar activiteiten moeten 
worden beschouwd als openbaarmakingshandelingen in de zin van 
art. 12 Aw, omdat dit neerkomt op een ‘mededeling aan het publiek’/
’ter beschikking stellen voor het publiek’ in de zin van art. 3 lid 1 
Auteursrechtrichtlijn.
Myp2p bestrijdt dat sprake is van openbaar maken in auteurs-
rechtelijke zin, nu haar site slechts zou zijn te kwalificeren als een 
programmagids of digitaal naslagwerk, waar gebruikers bronnen 
– websites van derden – kunnen vinden die de gewenste content 
(live streams van beeldverslagen van sportwedstrijden) aanbieden. 
Het eigenlijke ter beschikking stellen van die content, (deels) 
auteursrechtelijke beschermde beelden van sportwedstrijden, wordt 
niet door Myp2p, maar door genoemde derden verricht. Myp2p 
bedrijft aldus geen ‘ter beschikkingstelling voor het publiek’ in 
vorenbedoelde zin en maakt dan ook niet zelf openbaar.

Vzr.: Niet betwist is de stelling dat beeldverslagen van sport-
wedstrijden vanwege de daarmee gemoeide subjectieve keuzes in 
beginsel als auteursrechtelijk beschermde werken moeten worden 
aangemerkt. Evenmin staat ter discussie dat eiseressen gerechtigd 
zijn de ingeroepen auteursrechten jegens Myp2p te handhaven.
Voorshands wordt geoordeeld dat geen sprake is van doorgifte van 
een signaal door Myp2p in de zin van het Hoteles-arrest (HvJEG 
zaak C306-05, 7 december 2006) en derhalve niet van een medede-
ling aan het publiek in meerbedoelde zin.
Hoewel sprake is van een directe link naar (inbreukmakende) 
bestanden door middel van de ‘play’ button in de programmalijs-
ten op de site van Myp2p, gaat het te ver om te spreken van een 
(nieuwe) mededeling aan het publiek vanwege een hoge mate van 
interventie door Myp2p.
Voor het downloaden volstaat weliswaar een druk op de ‘play’ knop, 
maar duidelijk is dat daarbij een nieuw venster wordt geopend met 
een andere url, dat zichtbaar afwijkt van de Myp2p-site. De gebrui-
kers moeten bovendien eerst zelf peer to peer software hebben 
geïnstalleerd. Er is geen sprake van zogenoemd embedded aanbie-
den van beelden; de streams verschijnen bij Myp2p niet binnen het 
raamwerk van haar website, althans onder haar zeggenschap of con-
trole, maar op een andere pagina met een verschillende url.
Het is mogelijk de aldus gelinkte live stream te (blijven) bekijken 
nadat het venster met de website van Myp2p vervolgens na linking 
wordt gesloten. Dat in het nieuwe venster doorgaans een banner 
van Myp2p is te zien en dat Myp2p bedingt dat het stream aanbod 
exclusief voor haar site wordt gedaan, maakt voorshands niet dat de 
openbaarmaking aan Myp2p moet worden toegerekend. Er is naar 
voorlopig oordeel geen sprake van het zelfstandig door Myp2p ter 
beschikking stellen voor een (nieuw gedeelte van het) publiek. Dat 
is immers al gebeurd door degenen die de beelden aanbieden. Dat 
het materiaal makkelijker te vinden is via Myp2p doet daaraan niet 
af. Van feitelijke beheersing van het beeldmateriaal door Myp2p is 
geen sprake, nu Myp2p afhankelijk is van het aanbod door derden 
en slechts de mogelijkheid biedt aan gebruikers om dat aanbod een-
voudiger te vinden.
Wat Myp2p doet, is verwijzen d.m.v. links naar websites van der-
den. Zij stelt aldus faciliteiten ter beschikking om werken openbaar 
te maken en dat kan niet gelijk gesteld worden met openbaarmaking 
van die werken zelf.
Geconcludeerd moet worden dat in de onderhavige omstandighe-
den geen sprake is van openbaarmaking in auteursrechtelijke zin. 
Zodoende moet het gevorderde auteursrechtinbreukverbod worden 
geweigerd.
Naar voorlopig oordeel faciliteert Myp2p met haar site een 
situatie waarin haar gebruikers derden toegang verschaffen tot 
auteursrechtelijk beschermde werken, voor de desbetreffende 
openbaarmaking waarvan de vereiste toestemming van recht-
hebbenden ontbreekt. Myp2p selecteert en beoordeelt aanbod 
van live streams en bevordert blijkens haar forum actief dat deze 
worden aangeboden. Een dergelijke handelwijze is volgens de hui-
dige stand van de rechtspraak in strijd met de maatschappelijke 
zorgvuldigheid, omdat dit neerkomt op structureel faciliteren van 
auteursrechtinbreuk. Myp2p’s ‘notice and take down’-procedure 
maakt dit niet anders. Terecht voeren eiseressen aan dat deze pro-
cedure dusdanig gecompliceerd voorkomt, dat dit in de praktijk 
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geen reële mogelijkheid biedt om gelijktijdige verspreiding van 
beeldverslagen van live sportverslagen te voorkomen.
Daarbij is mede gezichtspunt dat Myp2p substantiële inkomsten uit 
de exploitatie van haar website genereert. Eiseressen hebben voorts 
voldoende aannemelijk gemaakt dat inbreuk op auteursrechten 
schade voor de belanghebbenden oplevert. Deze schade staat wel 
degelijk in verband met de handelwijze van Myp2p. Aangenomen 
moet immers worden dat degene die om niet toegang krijgt tot een 
auteursrechtelijk beschermd werk daarvoor in het algemeen geen 
vergoeding (meer) zal willen betalen en eiseressen om die reden 
minder inkomsten uit verleende licenties zullen ontvangen. 
Myp2p wordt bevolen het faciliteren van auteursrechtinbreuk (door 
het via haar website of anderszins ter beschikking stellen van links 
naar live streams van sportwedstrijdverslagen waarvoor eiseressen 
auteursrechten inroepen en waar voor de openbaarmaking van 
bedoelde live streams geen toestemming is verleend door eise-
ressen) te staken en gestaakt te houden. Dwangsom € 1.000,– per 
dag. 

Rb. Amsterdam 30 maart 2011, B9 9516 en IEF 9515 (RVP/Artemis 
c.s.)
Auteursrecht op bewerking van manuscript. Gemeenschappelijk 
werk.
Art. 6 Aw

Feiten: X heeft in september 2006 aan uitgeverij RVP een manus-
cript van haar levensverhaal ter uitgave aangeboden. In maart 2007 
is tussen X en RVP een uitgavecontract gesloten. Na beëindiging 
daarvan heeft X uitgeverij Artemis benaderd. Het boek is uiteindelijk 
verschenen bij uitgeverij Artemis. 

Rb.: RVP stelt zich op het standpunt dat Artemis met het boek 
inbreuk heeft gemaakt op een aan RVP toekomend auteursrecht op 
de geredigeerde versie daarvan. Tussen partijen is niet in geschil dat 
die versie een bewerking vormt van het manuscript. Ingevolge het 
bepaalde in art. 10 lid 2 Aw geniet een bewerking (als sprake is van 
een eigen karakter en persoonlijk stempel van de maker) bescher-
ming onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk. 
Dat betekent dat als moet worden geoordeeld dat de bewerking 
bescherming geniet, op de bewerking twee auteursrechten rusten, te 
weten die van de maker van de bewerking en die van X. RVP betwist 
niet dat X het auteursrecht heeft op de stukken uit de bewerking die 
zijn overgenomen uit het manuscript, maar stelt zich op het stand-
punt dat zij het eigen auteursrecht heeft op de bewerkte stukken.
In de bewerking zijn stukken en aspecten uit het manuscript 
overgenomen, maar – anders dan Artemis betoogt – is aan de 
bewerking ook een eigen karakter gegeven. Het gaat immers om 
meer dan een tekstcorrectie. Zo is er een indeling in hoofdstukken 
gemaakt en zijn stukken herschreven. De bewerking draagt als 
zodanig een eigen persoonlijk karakter en een persoonlijk stempel 
van de maker. De bewerking geniet dan ook auteursrechtelijke 
bescherming.
Artemis stelt zich op het standpunt dat X de rechthebbende is van 
de auteursrechten op de bewerking omdat zij als maker van de 
bewerking moet worden aangemerkt, nu de bewerking onder haar 
leiding en toezicht tot stand is gekomen. Het beroep van X op art. 
6 Aw faalt. Ingevolge dat artikel wordt als maker van een werk aan-
gemerkt, degene naar wiens ontwerp en onder wiens leiding en toe-
zicht dat werk tot stand is gebracht. De uitvoerder geldt dus niet als 
(mede) maker. Volgens X zijn alle veranderingen met haar toestem-
ming tot stand gekomen en hebben zij daarbij nauw samengewerkt, 
maar daarmee is nog niet voldaan aan het vereiste van artikel 6 Aw. 
Onvoldoende is gesteld of gebleken dat D [redacteur] alleen uitvoer-
der was.
Ter beoordeling staat dan nog de vraag of met de bewerking 
sprake is van een gezamenlijk werk. Van een gemeenschappelijk 
(gezamenlijk) werk is sprake als de verschillende elementen niet 

scheidbaar zijn. Van onscheidbaarheid wordt gesproken als de 
samenwerking zo ver gaat dat de auteurs (in overleg) elkaars 
concepten aan elkaar aanpassen en corrigeren, waardoor onderdeel 
voor onderdeel van een gezamenlijk creatief product gesproken kan 
worden. Volgens X was de samenwerking tussen D en haar zodanig 
dat gesproken kan worden van een gezamenlijke bewerking. Alles 
werd in overleg tussen D en X veranderd. Nu RVP heeft nagelaten 
feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit volgt dat sprake is 
van scheidbaarheid en RVP evenmin voldoende heeft weersproken 
dat X ook zelf stukken heeft herschreven en bijgeschreven, is niet 
komen vast te staan dat ten aanzien van de bewerking sprake is van 
één creatie door D, en gaat de rechtbank ervan uit dat sprake is van 
een gemeenschappelijk werk.
Het voorgaande leidt ertoe dat D en X gezamenlijk eigenaar zijn 
van het auteursrecht op de bewerking. Voor zover D zijn aandeel 
daarin al rechtsgeldig heeft overgedragen aan RVP, zijn zij alleen 
mede eigenaar van het auteursrecht op de bewerking en alleen al 
om die reden stranden de door RVP ingestelde vorderingen. Deze 
zijn immers gebaseerd op de stelling dat RVP (enig) eigenaar is van 
het auteursrecht op de bewerking.
Volgt afwijzing van de vorderingen van RVP en veroordeling van 
RVP in de proceskosten.

Wetgeving

Auteursrechtbeleid

De commissies voor Justitie en voor Economische Zaken uit de Eer-
ste Kamer hebben op 19 april 2011 overleg gevoerd met Staatssecre-
taris Teeven van Veiligheid en Justitie over het auteursrechtbeleid. 
Van dit overleg is door de commissies op 16 mei 2011 woordelijk 
verslag uitgebracht.
Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 29 838, C

Buma/Stemra

Vragen van het Tweede Kamerlid Braakhuis (GroenLinks) aan de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over Buma/Stemra (inge-
zonden 18 februari 2011) en antwoord van staatssecretaris Teeven 
(ontvangen 7 april 2011) 

Vraag 1: Bent u bekend met het artikel ‘Schrille wanklanken in de 
muziekindustrie’ (Volkskrant, 16 februari 2011)? 
Antwoord: Ja.
Vraag 2: Deelt u de zorg dat de belangen van de muziekuitgevers en 
indirect de omroepen in het bestuur van Buma/Stemra dominant 
zijn geworden? 
Antwoord: De vereniging Buma en de stichting Stemra zijn twee 
separate organisaties die samen een directie en ondersteunende 
organisatie delen. Op grond van de statuten van de vereniging 
Buma bestaat het bestuur uit twaalf personen waarvan er acht 
auteur en vier uitgever zijn. De auteursleden zijn onderverdeeld in 
vier componisten/tekstdichters van lichte muziek, twee componis-
ten van ernstige muziek, een tekstdichter en een componist van 
mediamuziek. Op grond van de statuten van de Stichting Stemra 
bestaat het bestuur uit twaalf personen waarvan zeven auteur en 
vier uitgever zijn en een natuurlijk persoon die benoemd wordt door 
Buma. Voor zover er sprake zou zijn van een dominante positie van 
de muziekuitgevers, volgt dat niet uit de wijze waarop het bestuur 
is samengesteld. Voorts wijs ik u op artikel 2:9 van het Burgerlijk 
Wetboek waaruit volgt dat elke bestuurder jegens de rechtspersoon, 
in casu de vereniging Buma dan wel de stichting Stemra, gehouden 
is tot een behoorlijke vervulling van de hem opgelegde taak. Een 
bestuurder dient dus niet slechts op te komen voor een deelbelang. 
De omroepen hebben geen formele positie binnen Buma. Wel zijn 
de omroepen een belangrijke onderhandelingspartner van Buma 
aangezien de omroepen veel muziek gebruiken. 
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Vraag 3: Deelt u de mening dat Buma/Stemra primair bedoeld is om 
de belangen te vertegenwoordigen van de creatieven die de muziek 
schrijven en alleen secundair van de uitgeverijen die de rechten op 
de muziek exploiteren? 
Antwoord: Buma heeft op grond van artikel 30a Auteurswet een ver-
gunning voor het verlenen van bemiddeling inzake muziekauteurs-
recht. Volgens het tweede lid van dat artikel wordt onder muziekbe-
middeling verstaan het ten behoeve van makers van muziekwerken 
of hun rechtverkrijgenden sluiten of ten uitvoer leggen van overeen-
komsten betreffende de uitvoering in het openbaar of de uitzending 
in een radio- of televisieprogramma. De wet brengt derhalve geen 
rangorde aan tussen auteurs en latere rechtverkrijgenden (zoals 
muziekuitgevers). Een collectieve beheersorganisatie (cbo) dient 
representatief te zijn voor de rechthebbenden wiens rechten door de 
cbo worden beheerd. Door de wijze waarop de bestuurssamenstel-
ling is geregeld in de statuten, is ervoor gekozen het primaat bij de 
auteur te leggen nu het bestuur voor tweederde uit componisten en 
tekstdichters bestaat en voor een derde uit muziekuitgevers. 
Vraag 4: Hoe wordt het bestuur van Buma/Stemra samengesteld? 
Klopt het dat muziekuitgevers niet alleen stemrecht hebben voor de 
aan hen toegewezen bestuursplaatsen, maar ook voor de bestuurs-
plaatsen die bestemd zijn voor auteursvertegenwoordigers? Welke 
andere organen binnen Buma/Stemra zijn er die belangrijke beslui-
ten kunnen nemen of beïnvloeden? 
Antwoord: Bestuursleden worden verkozen door stemgerechtigde 
leden. Buma heeft aangegeven dat er circa 20.000 leden zijn waar-
van circa 4.600 stemgerechtigd. Van deze leden zijn er circa 4.450 
auteur en circa 150 uitgever. Een auteur is stemgerechtigd indien hij 
gedurende 3 jaar gemiddeld ten minste € 250,– per jaar aan Buma 
uitkering heeft ontvangen. Een uitgever is stemgerechtigd indien hij 
gedurende 3 jaar gemiddeld ten minste € 2.500,– per jaar aan Buma 
uitkering heeft ontvangen. Bij de verkiezingen komen aan auteurs 
en uitgevers gelijke stemrechten toe. Bij Buma stemmen uitgevers 
mee over auteurskandidaten en stemmen auteurs mee over uitge-
verskandidaten. Bij Stemra stemmen auteurs alleen op auteurs-
vertegenwoordigers en uitgevers op uitgeversvertegenwoordigers. 
Kandidaten voor het bestuur dienen te worden voorgedragen door 
statutair erkende beroepsverenigingen. Daarnaast kunnen leden 
zich kandidaat stellen mits zij gesteund worden door minimaal 10 
leden (idem Stemra). 
De organen van de vereniging Buma en de stichting Stemra zijn de 
algemene ledenvergadering (Buma) of vergadering van aangeslote-
nen (Stemra), het bestuur en de gezamenlijke Raad van Toezicht. 
Verder zijn er diverse commissies, zoals de bestuurscommissie 
repartitiestromen. 
Vraag 5: Welke extra bevoegdheden krijgt het College van Toezicht 
Collectieve Beheersorganisaties in de voorgestelde wijziging van de 
wet houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collec-
tieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 766) 
om in te grijpen in de samenstelling van het bestuur van Collectieve 
beheersorganisaties (CBO’s)? Acht u deze extra bevoegdheden vol-
doende voor het kunnen doorbreken van de ongewenste dominante 
invloed van muziekuitgevers in het bestuur van Buma/Stemra? Zo 
nee, welke aanvullende maatregelen stelt u voor om het College als-
nog afdoende bevoegdheden te geven? 
Antwoord: Allereerst merk ik op dat ik de statutaire zetelverdeling 
zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 niet onevenwichtig 
acht. In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht op col-
lectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 
766) is bepaald dat het College van Toezicht voorafgaand aan een 
statutenwijziging schriftelijk instemming dient te verlenen. Ook kan 
het College advies geven over een besluit tot statutenwijziging. 
Voorts is in het wetsvoorstel opgenomen dat directie, bestuur en 
raad van toezicht hun nevenfuncties openbaar dienen te maken en 
opgave dienen te doen van hun bezoldiging. Buma heeft aange-
kondigd hier al toe te zullen overgaan in het jaarverslag 2010. Het 
wetsvoorstel voorziet daarnaast in een grondslag voor het opstellen 

van een algemene maatregel van bestuur inzake de inrichting en het 
bestuur van een cbo en over de hoogte en de vorm van de bezoldi-
ging van bestuurders, de raad van toezicht en degene die zich met 
de dagelijkse leiding bezig houden. 
Vraag 6: Bent u bereid onafhankelijk onderzoek in te stellen naar 
de verstrengeling van de belangen van muziekuitgevers met het 
bestuur van Buma/Stemra en andere CBO’s en mogelijke onregel-
matigheden in het uitkeren van subsidies via Buma Cultuur? Zo nee, 
waarom niet? 
Antwoord: Indien er klachten bestaan over belangenverstrengeling 
van bestuurders van Buma/Stemra kunnen deze worden voorgelegd 
aan het College van Toezicht. Het College van Toezicht heeft in 2010 
een beleidsnotitie Integer bestuur opgesteld waarin het belang van 
een betere en transparante besturing van cbo’s uiteen wordt gezet. 
Het College beveelt onder meer aan een onafhankelijk voorzitter 
te benoemen die erop kan toezien dat specifieke belangen niet het 
overwicht kunnen krijgen binnen het bestuur. Ik zal het College van 
Toezicht verzoeken genoemde notitie op de website te publiceren. 
Het College van Toezicht is in de notitie socu-beleid 2010 in algeme-
ne zin nader ingegaan op de zogeheten socugelden mede naar aan-
leiding van opmerkingen hierover in haar laatste financieel rapport 
collectief beheer uit 2009. In het rapport en de notitie wordt onder 
andere aanbevolen de leden mee te laten beslissen over collectieve 
bestemming van de gelden. 
Tot besluit vermeld ik hier het enquêterecht (artikel 2:344 BW e.v.) 
op grond waarvan een groep leden van een vereniging de onderne-
mingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan verzoeken een of 
meer personen te benoemen tot het instellen van een onderzoek 
naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. 
Vraag 7: Bent u bereid te onderzoeken of het wenselijk is de wette-
lijke monopoliepositie van Buma/Stemra te beëindigen? Hoe ziet u 
de wettelijke monopoliepositie van de CBO’s in een Europees per-
spectief? Kunt u uw antwoorden toelichten? 
Antwoord: Op grond van artikel 30a Auteurswet kan de vergunning 
voor muziekbemiddeling in beginsel aan meer dan een organisatie 
worden toegekend. De Europese Commissie heeft in haar Digitale 
Agenda aangekondigd met een richtlijnvoorstel te komen over het 
collectief beheer van auteursrechten in de EU. In dat voorstel zullen 
naar verwachting transparantie-eisen gesteld worden aan cbo’s en 
zullen bepalingen worden opgenomen over grensoverschrijdende 
licentieverlening. Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking van 
het richtlijnvoorstel zal moeten worden bezien of de nationale regel-
geving inzake collectieve beheersorganisaties aanpassing behoeft. Ik 
zal nader op dit onderwerp ingaan in de binnenkort door de Kamer 
te ontvangen speerpuntenbrief auteursrecht. 
Vraag 8: Acht u het nodig om van Buma/Stemra en andere CBO’s 
te verlangen in veel meer detail te rapporteren over inkomsten en 
uitgaven? Kunt u uw antwoord toelichten? 
Antwoord: Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht op col-
lectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (31 
766) biedt deze mogelijkheid. Op basis van het wetsvoorstel zul-
len cbo’s jaarverslagen en jaarrekeningen moeten opstellen en deze 
openbaar moeten maken overeenkomstig boek 2 titel 9 van het Bur-
gerlijk Wetboek. Voorts zullen de beheerskosten in het jaarverslag 
moeten worden opgenomen en de wijze van beheer en verdeling 
van de gelden moeten worden toegelicht. De bestuurders, leden van 
de raad van toezicht en degenen die met de dagelijkse leiding van 
een cbo zijn belast dienen hun nevenfuncties openbaar te maken 
en opgave te doen van hun bezoldiging. Cbo’s dienen de volgende 
stukken openbaar te maken: de statuten, geschillenregeling reparti-
tiereglement, tarieven, tariefgrondslagen, licentievoorwaarden, kor-
tingsregelingen, de mate van representativiteit en de wijze waarop 
wel of niet vrijwaring wordt gegeven voor claims van niet-vertegen-
woordigde rechthebbenden. 
Het College van Toezicht Auteursrechten heeft een eigen financieel 
rapportagesysteem ontworpen, het zogenaamde template. In dit 
template wordt meer informatie gevraagd dan wordt gepubliceerd 
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in de jaarverslagen van de cbo’s. Alle cbo’s gaan met ingang van 
2011 met terugwerkende kracht conform dit template aan het Col-
lege van Toezicht Auteursrechten rapporteren. Naar verwachting zal 
het College hiermee beter in staat zijn de toezichtstaak te vervullen. 
Vraag 9: Bent u bereid met spoed het wetsvoorstel voor auteurscon-
tractenrecht naar de Kamer te sturen?
Antwoord: Ik verwijs u hiervoor naar de speerpuntenbrief auteurs-
recht welke binnen afzienbare termijn naar de Kamer zal worden 
gezonden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel nr. 2132

Kamervragen over radiodirecteuren en Buma

Schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Smeets (PvdA) aan 
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over radiobazen die 
betaald krijgen voor liedjes die ze nooit geschreven hebben (inge-
zonden 28 januari 2011) en antwoorden van staatssecretaris Teeven 
(V&J), mede namens de staatssecretaris van OCW (ontvangen 29 
maart 2011)

Vraag 1: Bent u op de hoogte van de berichtgeving (in de Volkskrant, 
‘Radiobazen krijgen betaald voor liedjes van anderen’, 27 januari 
2011) over de auteursrechten innende radiodirecteuren die betaald 
krijgen voor liedjes die ze nooit zelf geschreven hebben? 
Antwoord: Ja.
Vraag 2: Wat is de reden dat de radiodirecteuren, zoals die van Radio 
538 en Sky Radio, meetekenen met de echte componisten om dan 
naar verluid de inkomsten weer door te geven aan deze echte com-
ponisten? Waarom zou dat ‘handiger’ zijn? 
Antwoord: De in het krantenartikel genoemde radiostations hebben 
gesteld dat de muziekwerken uitsluitend jingles en tunes betreffen. 
Dit wordt bevestigd door Buma die dit opmaakt uit de titel van de 
aangemelde werken. Voorts hebben zij verklaard dat de muziekwerken 
zijn vervaardigd door werknemers van het radiostation, dan wel zijn 
afgenomen van een extern productiebedrijf. Op grond van artikel 7 
van de Auteurswet wordt een werkgever als maker van een werk van 
letterkunde, wetenschap of kunst aangemerkt indien de arbeid van 
de werknemer bestaat in het vervaardigen van bepaalde werken van 
letterkunde, wetenschap of kunst. Dit geldt tenzij partijen schriftelijk 
iets anders overeenkomen. De radiostations hebben aangegeven dat 
zij voor de werken van hun eigen werknemers uit hoofde van artikel 
7 Auteurswet als maker moeten worden aangemerkt. Dergelijke 
makers worden ook wel fictieve makers genoemd.
Uit artikel 30a Auteurswet volgt dat muziekauteursrechtenbemi
ddeling geschiedt ten behoeve van de makers van muziekwerken 
of hun rechtverkrijgenden. Op grond van artikel 6 van de statuten 
van Buma staat het lidmaatschap slechts open voor natuurlijke 
personen die auteur, erfgenaam of legataris zijn, of uitgever zijn 
of een leidinggevende functie vervullen in een uitgeversbedrijf. De 
auteur wordt nader gedefinieerd als de natuurlijke persoon die de 
hoedanigheid van componist en/of tekstdichter bezit. Daarnaast 
wordt het begrip rechtverkrijgende nader gedefinieerd. Hieronder 
wordt onder meer verstaan de besloten of naamloze vennootschap 
waarvan een auteur of zijn rechtsopvolger ten minste 90% van de 
aandelen houdt. De statuten voorzien voorts in de mogelijkheid 
voor het bestuur om bij reglement de voorwaarden vast te stellen 
op basis waarvan andere rechtspersonen dan de auteurs-b.v./n.v. 
aangemerkt kunnen worden als rechtverkrijgende, maar van deze 
mogelijkheid is nog geen gebruik gemaakt. De rechtspersoon 
die als werkgever ingevolge artikel 7 van de Auteurswet wordt 
aangemerkt als de maker, kan zich derhalve thans niet als lid bij 
Buma aanmelden. Om die reden is er door de radiostations voor 
gekozen de directeur, zijnde een natuurlijk persoon, op te geven 
als componist.
Een bestuurscommissie van Buma is verzocht een advies uit 
te brengen aan het bestuur over de vraag of fictieve makers in 
aanmerking zouden moeten komen voor lidmaatschap. En zo ja, op 

welke wijze dit dient te geschieden. Ik zal het College van Toezicht 
Auteursrechten verzoeken aandacht aan deze kwestie te besteden.
Voor die muziekwerken die een radiostation heeft afgenomen 
van een externe producent zal het station zich niet op het 
werkgeversauteursrecht kunnen beroepen. Of de productiebedrijven 
dat wel kunnen, hangt af van de concrete omstandigheden.
Het Platform Makers stelt overigens dat in de meeste gevallen 
liedjes, tunes en jingles door zelfstandige componisten in opdracht 
– en dus buiten dienstverband – worden vervaardigd. Indien een 
maker meent dat bij Buma een ander ten onrechte als rechthebbende 
is aangemerkt, kan hij de inschrijving betwisten.
Hangende de procedure bevriest Buma dan de uitkering van 
vergoedingen. Bij Buma is voor de muziekwerken waarbij de 
genoemde radiodirecteuren staan geregistreerd als componist geen 
verzoek om toepassing van deze procedure binnengekomen.
Vraag 3: Klopt het dat in breder verband uitgevers componisten 
dwingen om hen mee te laten tekenen als componist?
Antwoord: In casu gaat het niet om uitgevers maar om radiostations. 
Voor de door de radiodirecteuren aangemelde muziekwerken is 
tevens een uitgever aangemeld. Het is aan de (fictieve) maker van 
de muziekwerken om te bepalen of hij een overeenkomst wil sluiten 
met een muziekuitgever.
Vraag 4: Duidt dit naar uw oordeel op een economische machtspo-
sitie van de uitgevers, in de zin van artikel 24 van de Mededingings-
wet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) te verzoeken hier een onderzoek 
naar te laten doen? 
Antwoord: Een onderneming heeft een economische machtspositie 
in de zin van de Mededingingswet als de onderneming zich onaf-
hankelijk van concurrenten, leveranciers, afnemers en consumenten 
in de betreffende markt kan gedragen. Het is aan de betrokken markt-
partijen om de NMa te verzoeken een onderzoek in te stellen indien 
zij het vermoeden hebben dat een onderneming een economische 
machtspositie heeft en daarvan misbruik maakt.
Vraag 5: Voorziet de Auteurscontractenrechtwet in regelingen die de 
positie van de componist beschermt tegen uitgevers, radio-directeu-
ren en omroepen? Zullen in deze wet een ‘bestseller-regeling’ en 
een ‘non-usus’-regeling opgenomen worden? Zo nee, waarom niet? 
Vraag 6: Wanneer zal deze Auteurscontractenrechtwet bij de Kamer 
ingediend worden?
Antwoord: In 2010 is geconsulteerd over een voorontwerp van 
wet auteurscontractenrecht. In het voorontwerp is een zogeheten 
bestseller-regeling en een non usus-regeling opgenomen. U zult 
nader geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking 
tot het voorontwerp in de speerpuntenbrief auteursrecht die binnen 
afzienbare tijd naar de Tweede Kamer wordt gezonden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel nr. 2032

Schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Taverne en Schaart 
(beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en 
de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over 
het bericht dat radiobazen betaald krijgen voor liedjes (ingezonden 
31 januari 2011) en antwoorden van de staatssecretaris, mede namens 
de Staatssecretaris van OCW en de Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (ontvangen 29 maart 2011)

Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van de media-artikelen ‘Radioba-
zen krijgen betaald voor liedjes van anderen’ en ‘Over de rug van de 
componist’ (in de Volkskrant, 27 januari 2011)?
Antwoord: Ja.
Vraag 2: Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat commerciële 
radiostations auteurs onder druk zetten een contract te laten onder-
tekenen waarin ze de auteursrechten overdragen aan radiostations 
in ruil voor het draaien van hun muziek? 
Antwoord: Ik stel allereerst vast dat het hier gaat om private over-
eenkomsten waarbij de overheid geen partij is. In zijn algemeenheid 
geldt dat indien een contractspartij meent dat aan de totstandkoming 
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van een overeenkomst gebreken kleven, het haar vrij staat dit voor 
te leggen aan de rechter.
De in het artikel genoemde radiostations stellen dat de muziekwerken 
waarvoor de directeuren als componist zijn aangemeld louter 
jingles en tunes betreffen. Dit wordt bevestigd door Buma die dit 
opmaakt uit de titel van de aangemelde werken. Voorts is door 
voormelde radiostations aangegeven dat zij op grond van artikel 
7 van de Auteurswet als maker moeten worden aangemerkt (fictief 
makerschap), danwel dat zij de jingles en tunes van een extern 
productiebedrijf hebben verkregen. De radiostations betwisten 
derhalve dat er sprake is van overdracht van auteursrechten van een 
natuurlijke maker aan het radiostation in ruil voor het draaien van 
liedjes. Het Platform Makers stelt daarentegen dat liedjes, jingles 
en tunes in de meeste gevallen in opdracht voor radiostations door 
zelfstandig gevestigde tekstschrijvers en componisten worden 
vervaardigd. Ik wijs u erop dat indien een componist of tekstdichter 
de juistheid van een Buma inschrijving betwist, hij Buma kan 
verzoeken een onderzoek in te stellen. Hangende de uitkomst van 
dit onderzoek wordt de uitkering van de vergoeding door Buma 
bevroren. Bij Buma zijn ten aanzien van de door de radiodirecteuren 
aangemelde werken geen verzoeken tot wijziging van de inschrijving 
ontvangen.
Vraag 3: Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat directeuren 
van (commerciële) radiostations, zoals Sky Radio en 538, bij Buma/
Stemra ingeschreven staan als componist of medecomponist en zo 
geld ontvangen van nummers die zij niet zelf hebben geschreven? 
Antwoord: Uit artikel 30a Auteurswet volgt dat de vergunde 
muziekbemiddeling geschiedt ten behoeve van de makers van 
muziekwerken of hun rechtverkrijgenden. De wet sluit derhalve niet 
uit dat een ander dan de natuurlijke maker voor muziekbemiddeling 
in aanmerking komt. Op basis van de statuten van Buma wordt de 
auteur gedefinieerd als de natuurlijke persoon die de hoedanigheid 
van componist en/of tekstdichter bezit. Onder rechtverkrijgende 
wordt verstaan een natuurlijk persoon die het auteursrecht krachtens 
erfrecht heeft verkregen of opvolgend erfgenaam of legitimaris is. 
Daarnaast wordt een besloten of naamloze vennootschap waarin 
een auteur ten minste 90% van de aandelen houdt, dan wel andere 
rechtspersonen die voldoen aan door het bestuur bij reglement vast 
te stellen voorwaarden als rechtverkrijgende gezien. Het bestuur 
van Buma heeft nog niet voorzien in een dergelijk reglement. Een 
werkgever die als zogeheten fictieve maker geldt in de zin van 
artikel 7 Auteurswet, kan zich derhalve niet aanmelden als lid van 
Buma. Om die reden is er door de radiostations voor gekozen de 
directeur, zijnde een natuurlijk persoon, op te geven als componist. 
Een bestuurscommissie van Buma is verzocht een advies uit 
te brengen aan het bestuur over de vraag of fictieve makers in 
aanmerking zouden moeten komen voor lidmaatschap. En zo ja, op 
welke wijze dit dient te geschieden. Ik zal het College van Toezicht 
Auteursrechten verzoeken aandacht aan de kwestie te besteden.
Vraag 4: Deelt u de zorg dat hier sprake lijkt te zijn van misbruik van 
machtspositie, misbruik van recht en van valsheid in geschrifte door 
radiostations? Zo ja, bent u bereid zo spoedig mogelijk onderzoek 
te doen naar mogelijk strafbare feiten en zo nodig hier hard tegen 
op te treden? 
Antwoord: Voor zover radiostations in de hoedanigheid van 
werkgever rechtens beschikken over het auteursrecht op de door 
haar werknemers vervaardigde werken is er geen sprake van 
misbruik. Immers, artikel 7 Auteurswet kent de werkgever het 
volledige auteursrecht toe behoudens er andersluidende afspraken 
zijn gemaakt. Of deze zogeheten fictieve makers in aanmerking 
moeten komen voor lidmaatschap van Buma is aan de vereniging 
Buma. Hierbij zal Buma het door haar statutair gestelde doel van het 
bevorderen van het belang van natuurlijke persoon die componist 
en/of tekstdichter is, in ogenschouw moeten nemen.
Vraag 5: Is het mogelijk het overdragen van auteursrechten aan radio-
stations respectievelijk andere evident niet bij de creatie betrokken 
personen strafbaar te stellen? 

Antwoord: Artikel 2 lid 1 van de Auteurswet bepaalt momenteel 
dat het auteursrecht vatbaar is voor gehele dan wel gedeeltelijke 
overdracht. De vraag of het auteursrecht overdraagbaar moet zijn is 
primair een civielrechtelijke vraag. In 2010 is geconsulteerd over een 
voorontwerp van wet auteurscontractenrecht waarin een bepaling is 
opgenomen inzake de niet-overdraagbaarheid van het auteursrecht 
bij leven van de maker. U zult nader geïnformeerd worden over de 
stand van zaken met betrekking tot het voorontwerp in de speer-
puntenbrief auteursrecht die binnen afzienbare tijd naar de Tweede 
Kamer wordt gezonden. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel nr. 2033

Speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20
Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft mede namens 
minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OC&W) op 
11 april 2011 zijn ‘Speerpuntenbrief Auteursrecht 20@20’ naar de 
Tweede Kamer gestuurd.
De bewindsman gaat in de brief in op de volgende vier speerpunten, 
die onafhankelijk van elkaar in gang kunnen worden gezet:
1. Vergroten van het vertrouwen in het auteursrecht en de auteurs-
rechtorganisaties door o.a. een sterker toezicht, meer maatschap-
pelijke verantwoording, grotere transparantie van geldstromen, een 
1-loketbenadering (de zgn. one-stop-shop) en een geschillencom-
missie;
2. Versterken van de contractuele positie van auteurs en artiesten 
ten opzichte van exploitanten door middel van een wetsvoorstel 
auteurscontractenrecht;
3. Bevorderen en beschermen van nieuwe bedrijfsmodellen op inter-
net door een wetsvoorstel voor de handhaving op internet waarmee 
kan worden opgetreden tegen inbreukfaciliterende websites en een 
herbezinning op de thuiskopie-exceptie;
4. Steun aan de EU-plannen voor verweesde werken, grensover-
schrijdende auteursrechtlicenties op internet en inzetten op een fair 
use-exceptie in de richtlijn auteursrecht.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 29 838, nr. 29
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