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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 29 maart 2011, LJN: BP9443, B9 9510 (Thuiskopie/X)
Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van import van blanco dra-
gers, zonder afdracht thuiskopievergoeding. Betalingsonwil. Pro-
ceskostenveroordeling. Art. 1019h Rv niet van toepassing; wel toe-
wijzing begrote (onbetwiste) proceskosten
Art. 16c, 16d en 16f Aw; art. 6:162 BW; art. 1019h Rv

Feiten: X, enig bestuurder van bedrijf Y, heeft in 2005 vanuit Bel-
gië grote hoeveelheden blanco informatiedragers in Nederland 
geïmporteerd. Het met deze importen corresponderende bedrag 
aan (niet aan klanten doorberekende) thuiskopievergoedingen is 
niet aan de Stichting De Thuiskopie voldaan en evenmin is van die 
importen aan de stichting opgave gedaan. Thuiskopie vordert beta-
ling van de thuiskopievergoeding (€ 56.403,27) met veroordeling 
van X in de volledige proceskosten. 

Hof: Als vaststaand moet worden aangenomen dat X bewust geen 
thuiskopievergoeding heeft afgestaan en dat dus van het begin af 
aan sprake was van betalingsonwil. Aangezien X de enige natuur-
lijke persoon binnen het bedrijf Y was en hij (blijkens zijn verklaring 
ter comparitie) ‘zelf alles binnen het bedrijf Y heeft gedaan’ moet 
die betalingsonwil van hem afkomstig zijn. Meewegend dat het 
hier ging om maar liefst 48 importen betreffende in totaal 110.000 
blanco informatiedragers, is naar het oordeel van het hof sprake 
van een zodanig onzorgvuldig handelen van X jegens Thuiskopie 
dat hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt valt te 
maken, ongeacht of hij wist of behoorde te begrijpen dat het bedrijf 
Y geen verhaal zou bieden. X is dus op grond van onrechtmatige 
daad aansprakelijk voor het nadeel van Thuiskopie. 
Thuiskopie heeft haar procedurekosten op basis van art. 1019h Rv 
begroot. X heeft die begroting als zodanig niet betwist, zodat – ook 
al is art. 1019h Rv hier niet van toepassing nu het hier een vorde-
ring uit onrechtmatige daad betreft – het hof van die begroting zal 
uitgaan. Het ‘gewone’ liquidatietarief is immers niet bindend. De 
begroting van de proceskosten van Thuiskopie zal plaatsvinden op 
basis van de niet-betwiste opgaven van Thuiskopie. 
Volgt vernietiging vonnis (Rb. Den Haag 16 september 2009), ver-
oordeling van X tot betaling aan Thuiskopie van € 56.403,27 (met 
wettelijke rente) en veroordeling van X in proceskosten, zowel in 
eerste aanleg als in hoger beroep (in totaal € 11.420,91).

Noot

Eendagsvlieg?
Een tamelijk doorsnee arrest, dat hier enkel wordt gesignaleerd 
wegens de curieuze proceskostenbeslissing. Volgens vaste (Haag-
se) rechtspraak (vgl. Hof Den Haag 29 maart 2011, LJN BP9443, B9 
9502, IEF 9502) wordt art. 1019h Rv hier buiten toepassing gelaten 
nu de zaak niet over handhaving van c.q. inbreuk op i.e.-rechten 
gaat (vgl. art. 1019 Rv), maar uitsluitend over het niet afdragen van 

thuiskopievergoedingen waarvoor de bestuurder van het betrokken 
importerende bedrijf aansprakelijk wordt gehouden. Gebruikelijk is 
dan dat de proceskosten (art. 237 Rv) worden begroot volgens de 
puntwaarden van het liquidatietarief. Het hof acht zich echter in dit 
geval hieraan niet gebonden, zonder dat verder te motiveren, en 
wijst toch de volledige kosten toe zoals door Thuiskopie opgegeven 
en als zodanig niet door gedaagde betwist. Mogelijk ligt die opgave 
niet ver verwijderd van een begroting volgens het liquidatietarief. 
Anders moeten wij deze merkwaardige beslissing maar als een een-
dagsvlieg beschouwen. Cassatie zal niet volgen want begroting van 
de proceskosten is een feitelijke beslissing waar de Hoge Raad niet 
aan komt (HR 3 april 1998, NJ 1998, 571).
(NvL)

Hof Den Haag 22 februari 2011, B9 9432 en IEF 9432 (X/Staat der 
Nederlanden)
Werkgeversauteursrecht. Toepasselijkheid art. 7 Aw
Art. 7 Aw

Feiten: X, voormalig werknemer van de Centrale Archief Selectie-
dienst (CAS), stelt auteursrechthebbende te zijn m.b.t. software-
applicaties/broncodes, die hij gedeeltelijk in eigen beheer en in 
privé-tijd zou hebben ontwikkeld.

Hof: X doet allereerst een beroep op de omstandigheid dat hij thuis 
aan het ontwikkelen van de software is begonnen. Het hof neemt 
dat als vaststaand aan, evenals het feit dat X de vrucht van zijn 
arbeid aanvankelijk zonder medeweten van zijn superieuren op de 
systemen van CAS heeft geïnstalleerd. Deze omstandigheden slui-
ten evenwel niet uit dat het werk paste binnen het kader van een 
‘bredere opdracht’, te weten het (verrichten van werkzaamheden 
dienstbaar aan het) in eigen beheer via internet ontsluiten van Han-
delingen, die aan X is gegeven. Het hof onderschrijft in dat verband 
het oordeel van de rechtbank dat zijn betwisting daarvan, tegen-
over de gemotiveerde en gedocumenteerde stellingen van de Staat 
op dit punt, onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook in hoger beroep 
heeft hij dat niet gedaan, althans is zijn motivering niet steekhou-
dend.
Zo beroept X zich op het feit dat de opdracht niet op schrift is 
gesteld. Dat doet echter niet terzake, nu in het kader van art. 7 Aw 
ook een mondelinge opdracht kan volstaan. Voor zover X betoogt 
dat geen brede opdracht is gegeven ‘tot het programmeren van 
voor CAS essentiële software’, ziet hij eraan voorbij dat de door 
de Staat gestelde opdracht ruimer was, namelijk het verrichten van 
werkzaamheden dienstbaar aan het in eigen beheer via internet 
ontsluiten van Handelingen. Dat X, naar hij stelt, toevallig c.q. hob-
bymatig over de, voor ontwikkeling van de applicaties benodigde 
kennis en vaardigheden beschikte, doet daarbij niet terzake. Ten-
slotte staat ook de door gestelde omstandigheid dat CAS zich tot 
begin 2007 (uitsluitend) op het standpunt heeft gesteld dat het 
ontwikkelen van software behoorde tot zijn taakomschrijving, niet 
in de weg aan het als vaststaand aannemen van voornoemde brede 
opdracht. Het ene sluit het andere immers niet uit.
De door X verrichte werkzaamheden pasten binnen de genoemde 
brede opdracht. Met het doorontwikkelen en aanpassen van de 
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software zijn immers applicaties gemaakt die er uiteindelijk toe 
hebben geleid dat in eigen beheer Handelingen via internet kon 
worden ontsloten. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden 
zonder enig voorbehoud heeft X de opdracht ook aanvaard. 
Aldus heeft CAS met toestemming van X van diens diensten 
gebruik gemaakt, waarmee is voldaan aan de voorwaarde voor 
toepasselijkheid van art. 7 Aw dat de vervaardiging van het werk door 
de werknemer heeft gestrekt ter vervulling van de dienstbetrekking. 
Een specifiek op de ontwikkeling van (deze) softwareapplicaties 
toegespitste opdracht was daartoe niet vereist.
De omstandigheid dat X met de werkzaamheden is begonnen in 
privétijd leidt niet tot een andere conclusie: wanneer overigens aan 
de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan, staat dat niet aan de 
toepasselijkheid van art. 7 Aw in de weg.
Bekrachtiging van vonnis waarvan beroep (Rb. Den Haag 20 febru-
ari 2008, B9 5653, Computerrecht 2008, 68 m.nt. Meijboom). 

Hof Amsterdam 29 maart 2011, B9 9636 (Chocolate King/Dobla)
(Banale) vormgeving chocolade: werk? Slaafse nabootsing?
Art. 10 en 13 Aw

Feiten: Dobla produceert en verhandelt chocolade decoraties. Tot 
het assortiment behoren sinds 2003/2004 op de markt gebrachte 
staafjes van tweekleurige chocolade (‘Panatella’ en ‘Cigarillo’) en 
een sinds 2005 verhandelde tweekleurige chocolade krul (‘Rose’). 

Panatella

Cigarillo

Rose

Ook Chocolate King produceert en verhandelt chocoladedecoraties 
t.b.v. de professionele (patisserie) markt, waaronder tweekleurige 
chocolade staafjes (‘Neo Choc’) en een tweekleurige chocolade krul 
(‘Shell’).

Neo Choc

Shell

Dobla vordert staking door Chocolate King van de productie, het in 
voorraad hebben en verkopen van de op haar decoraties lijkende 
staafjes en krullen.

Hof: Dat aan deze chocolade decoraties (beperkte) auteursrechte-
lijke bescherming toekomt, zoals de voorzieningenrechter (Vzr. Rb. 
Alkmaar 28 oktober 2010) heeft overwogen, vermag het hof niet 
in te zien. Het uiterlijk daarvan is noch door de vorm noch door 
de versiering door middel van een streep anderskleurige chocolade 
voldoende oorspronkelijk om als werk in de zin van art. 10 Aw te 
worden aangemerkt.
Nog daargelaten dat het, waar het de Panatella en Cigarillo betreft, 
gaat om een vorm die het onvermijdelijke effect is van het schuin 
oprollen van een strip of dunne plak willekeurig materiaal – en in 

zoverre te banaal is om als eigen intellectuele schepping te worden 
aangemerkt – heeft Dobla erkend dat deze wijze van vormgeving 
van chocolade staafjes niet nieuw was toen zij met de Panatella en 
Cigarillo op de markt kwam. 
Het ontbreken van (voldoende) originaliteit om, als resultaat van 
een creatieve keuze, als eigen intellectuele schepping te worden 
aangemerkt geldt ook voor de versiering van de chocolade staafjes 
met een diagonaal streeppatroon. Chocolate King heeft voldoende 
aannemelijk gemaakt dat de versiering van staafjes van chocolade 
alsmede van bijvoorbeeld suikerwerk, drop en biscuit door mid-
del van een streep in een contrasterende kleur die diagonaal om 
het staafje heen loopt dermate gemeenplaats is dat het daarmee 
bereikte effect zich niet voor auteursrechtelijke bescherming leent. 
Waar het de Rose betreft gaat het om een vorm die het onvermij-
delijke effect is van het schrapen van een dunne laag door koeling 
gestijfd materiaal met een concaaf voorwerp. Ook deze vorm moet 
reeds om deze reden als te banaal/alledaags worden aangemerkt 
om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. 
Aan het feit dat bij de productie van de Rose een andere techniek 
wordt gebruikt (de chocolade wordt niet geschraapt maar loopt via 
een lopende band tegen een concaaf mes op) komt in dit verband 
geen relevante betekenis toe.
De versiering van de chocolade krul met een (in dikte variërende) 
streep van anderskleurige chocolade is eveneens te banaal om aan 
het uiterlijk van deze krul de vereiste oorspronkelijkheid te geven. 
Ook hier geldt dat Chocolate King voldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat de streep een veel voorkomend en gebruikelijk versie-
relement van snoepgoed en chocolade is. Dat het daarbij gaat om 
vormen die niet geheel gelijk zijn aan die van de Rose is van onvol-
doende betekenis om tot een ander oordeel te komen.
Het voorgaande brengt reeds mee dat, voor zover deze zijn geba-
seerd op art. 13 Aw, de vorderingen van Dobla niet toewijsbaar zijn.
Dobla heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat Chocolate 
King haar producten nabootst op een wijze die jegens haar onrecht-
matig is. Ook dit betoog moet worden verworpen. De vraag of de 
vormgeving van de chocolade producten van Dobla, gelet op het 
verdere aanbod op de desbetreffende markt, het vereiste onder-
scheidend vermogen heeft kan in het midden blijven. Partijen zijn 
het er immers over eens dat Dobla en Chocolate King hun produc-
ten afzetten op een markt waarop zich louter deskundige/profes-
sionele afnemers begeven. Dat dezen omtrent de herkomst van 
de onderhavige chocolade producten op het verkeerde been zullen 
worden gezet door de gelijkenis daarvan, acht het hof niet aanne-
melijk. Hierbij speelt een rol dat er tussen het uiterlijk van enerzijds 
de Neo Choc en anderzijds de Panatella en Cigarillo alsmede ener-
zijds de Shell en anderzijds de Rose wel degelijk verschillen zijn.
Volgt vernietiging vonnis waarvan beroep en afwijzing van vorde-
ringen. Veroordeling van Dobla in gedingkosten.

Hof Den Bosch 30 maart 2011, LJN BP9521, B9 9522 (Strafzaak)
Verkoop van valse schilderijen van Klaas Gubbels. Oplichting. 
Beroepsmatige schending van auteursrecht
Art. 31a en 31b Aw; art. 57, 326 en 326b Sr

Hof: Acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, een kunst-
handelaar, het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande 
dat

– hij in de periode van 1 januari 2004 t/m 29 oktober 2006 
in Nederland opzettelijk een groot aantal schilderijen en 
aquarellen, waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht 
(t.w. van de Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels, beroemd van 
zijn afbeeldingen van koffiekannen, tafels, flessen en stoelen, 
red.) beeltenissen waren vervat, openlijk ter verspreiding heeft 
aangeboden en ter verspreiding voorhanden heeft gehad en 
bewaard heeft uit winstbejag, terwijl hij van het plegen van dit 
misdrijf daar toen zijn beroep heeft gemaakt; 

– hij in de periode van 1 januari 2004 t/m 29 oktober 2006 in 
Nederland, opzettelijk 41 schilderijen en aquarellen, waarop 



2 0 1 1 / 4 1 4 9ami       T I J D S C H R I F T  V O O R  A U T E U R S - ,  M E D I A -  &  I N F O R M A T I E R E C H T

telkens valselijk de naam of het naamsteken is geplaatst, te 
koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd en ten verkoop in 
voorraad heeft gehad, als waren die schilderijen en aquarellen 
telkens van de hand van degene wiens naam of teken daarop 
valselijk was aangebracht, te weten Klaas Gubbels.

Veroordeling van verdachte tot 11 maanden (waarvan 6 voorwaar-
delijk) gevangenisstraf; bevel tot onttrekking aan het verkeer van de 
in beslag genomen schilderijen en aquarellen.

Vzr. Rb. Amsterdam 17 mei 2011, B9 9676 (Shoshan/Uitgeverij 010)
Citaatrecht. Persoonlijkheidsrecht
Art. 6, 15a en 25 Aw 

Feiten: Malkit Shoshan publiceert visuele weergaves van het conflict 
tussen Israël en de Palestijnen, in een bij Uitgeverij 010 in novem-
ber 2010 verschenen boek Atlas of the conflict: Israel-Palestine. Het 
grafisch ontwerp ervan is door Joost Grootens verzorgd. In maart 
2011 is het boek in Leipzig bekroond met de ‘Gouden letter’ voor 
‘Schönste Bücher aus aller Welt’. In diverse publicaties over de prijs 
wordt alleen vormgever Grootens vermeld. Grootens en Uitgeverij 
010 hebben in 2010 het boek I swear I use no art at all uitgegeven, 
waarin een overzicht staat van het grafische oeuvre van Grootens. 
In dit boek zijn ook twee pagina’s uit de Atlas weergegeven, in 
nagenoeg zwart wit, met onleesbaar gemaakte tekst. Shoshan stelt 
dat zij en vormgever Grootens gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor het uiterlijk van de Atlas en dat zij daarom ook gezamenlijk 
gelauwerd moeten worden. Daarnaast stelt zij dat de weergave in 
het overzichtswerk van Grootens van de pagina’s uit de Atlas als 
een verminking van het werk moeten worden beschouwd.

Vzr.: Op dit moment is voldoende aannemelijk dat de Atlas tot 
stand is gekomen naar het ontwerp van en onder toezicht en lei-
ding van eiseres. Dat heeft tot gevolg dat ondanks de vormgeving 
door Grootens en de uitgebreide inspanningen die hij voor eiseres 
aan de Atlas heeft verricht, het auteursrecht daarvan op grond van 
art. 6 Aw uitsluitend bij eiseres berust.
Grootens heeft een beroep gedaan op het in art. 15a, eerste lid, Aw 
vermelde citaatrecht. In dat kader heeft hij gesteld dat het boek is 
aan te merken als een studieboek of wetenschappelijke verhande-
ling over grafische vormgeving en dat de weergave van de twee 
pagina’s uit de Atlas daarin daarom is aan te merken als een recht-
matig citaat. Eiseres heeft in dat kader alleen gesteld dat haar per-
soonlijkheidsrechten als bedoeld in art. 25 Aw onvoldoende in acht 

zijn genomen en dat het citaat daarom niet voldoet aan het bepaal-
de in art. 25, lid 1, sub 3º Aw. Daarin wordt eiseres voorshands niet 
gevolgd. Van belang daarvoor is dat het boek gaat over het werk 
van Grootens als vormgever en niet over hetgeen eiseres inhou-
delijk met de Atlas naar voren wil brengen. Grootens heeft in dat 
kader betoogd dat de desbetreffende pagina’s uit de Atlas alleen 
zijn aangehaald om aan te tonen welke grafische vormgevingskeu-
zes hij in de Atlas heeft gemaakt. De desbetreffende pagina’s van 
het boek bekijkende wordt met de wijzigingen die Grootens aldus 
op het origineel heeft aangebracht, dat effect ook bereikt. Voorna-
melijk de vormgeving van de desbetreffende pagina’s komt naar 
voren. Nu deze wijzigingen daarnaast voorshands als gering zijn 
aan te merken, is op dit moment onvoldoende aannemelijk dat in 
een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat eiseres zich daar-
tegen in redelijkheid met een beroep op art. 25 Aw kan verzetten. 
Van een aantasting van het werk, die nadeel aan haar eer of goede 
naam zou kunnen aanbrengen, is geen sprake.
Voor zover eiseres heeft betoogd dat zij in het boek niet als maker 
staat vermeld, wordt overwogen dat, zoals door Grootens is 
betoogd, zij op een drietal plaatsen in het boek wordt genoemd. 
Op een tweetal daarvan staat zij daarbij expliciet als auteur van de 
Atlas vermeld. Tevens is daarbij een verwijzing naar de uit de Atlas 
overgenomen tekeningen gemaakt. Voorshands zijn op die wijze 
de persoonlijkheidsrechten van eiseres in voldoende mate geëer-
biedigd.
Dat eiseres als auteur van de Atlas ook intensieve bemoeienis heeft 
gehad met de vormgeving moge zo zijn, maar verplicht Grootens 
niet om haar naam – naast die als auteur – nogmaals expliciet te 
noemen in verband met de vormgeving daarvan.
Uit het voorgaande volgt dat voorshands met de in geding zijnde 
opname in het boek van twee pagina’s uit de Atlas geen inbreuk 
wordt gemaakt op de auteursrechten daarop van eiseres noch 
dat door Grootens anderszins onrechtmatig jegens eiseres wordt 
gehandeld.
Volgt afwijzing van de vorderingen van eiseres en tot veroordeling 
van haar in de proceskosten.

Hof Arnhem 3 mei 2011, B9 9616 (Culinaire Makelaar/Bi-Wear Clo-
thing)
(Inbreuk op) auteursrecht op als één werk te beschouwen collectie 
(i.c. van koksbuizen) of op elk afzonderlijk onderdeel van collectie? 
Slaafse nabootsing

Feiten: Bi-Wear produceert en verhandelt onder verschillende mer-
ken kokskleding (de Bi-Wear collectie). Op 1 september 2009 heeft 
de Culinaire Makelaar een kokskledinglijn geïntroduceerd onder het 
merk ‘Chefs Fashion’. Bi-Wear stelt dat met het verhandelen van de 
Chefs Fashion-collectie inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht 
op de Bi-Wear-collectie, dan wel dat sprake is van slaafse naboot-
sing. 

Vzr. (Rb. Zwolle-Lelystad 22 maart 2010): De ontwerpen en patro-
nen van de Bi-Wear-collectie zijn oorspronkelijk, in die zin dat zij 
een eigen intellectuele schepping zijn van Bi-Wear en de patroon-
tekenaarster. Voorts draagt de collectie het persoonlijk stempel van 
de maker, nu de vorm van het ontwerp en de patronen van de kle-
dingstukken het resultaat is van menselijke arbeid en voldoende 
creatieve keuzes kent. Deze creatieve keuzes betreffen niet uitslui-
tend het ontwerp, maar ook het toegepaste materiaal. Voor de func-
tioneel noodzakelijke elementen geldt dat bij de Bi-Wear-collectie 
vervolgens creatieve keuzes zijn gemaakt bij de uitvoering daarvan. 
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De Bi-Wear-collectie is een auteursrechtelijk beschermd werk.
De voorzieningenrechter volgt Bi-Wear in haar standpunt dat in de 
vormgeving van de Chefs Fashion-collectie zo veel auteursrechtelijk 
beschermde trekken van de werken van Bi-Wear zijn overgenomen, 
dat sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Die indruk-
ken worden versterkt door het gebruik van identieke, dan wel sterk 
gelijkende fournituren en stoffen/dessins. M.b.t. de punten van 
verschil tussen de kledingstukken oordeelt de voorzieningenrechter 
dat het hierbij gaat om ondergeschikte punten en zijn er daarnaast 
zoveel kenmerkende onderdelen die wel overeenstemmen (en ten 
aanzien waarvan andere creatieve keuzes hadden kunnen worden 
gemaakt), dat deze verschillen niet tot het oordeel kunnen leiden 
dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken.
Met het verhandelen van de Chefs Fashion-collectie maakt de Culi-
naire Makelaar inbreuk op het auteursrecht van Bi-Wear. De vraag 
of sprake is van slaafse nabootsing kan derhalve onbeantwoord 
blijven.

Hof: Het hof is met de Culinaire Makelaar van oordeel dat voor elk 
onderdeel van de Bi-Wear collectie afzonderlijk moet worden bezien 
of dit kwalificeert als auteursrechtelijk beschermd werk. Door de 
collectie kennelijk als geheel te beoordelen en te kwalificeren, heeft 
de voorzieningenrechter een onjuiste maatstaf gehanteerd.
Het hof stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming is ver-
eist dat het werk een eigen intellectuele schepping is van de auteur 
(HvJ 16 juli 2009, Infopaq). Sprake moet zijn van een vorm die het 
resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve 
keuzes en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest en die 
aldus voortbrengsel is van de menselijke geest (HR 30 mei 2008, 
Endstra). Daarbuiten valt iedere vorm die zo banaal of triviaal is, 
dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te 
wijzen. Het werkbegrip vindt voorts zijn begrenzing waar het eigen, 
oorspronkelijk karakter slechts bepaald wordt door reeds bekende 
stijlelementen of noodzakelijk is voor het verkrijgen van een tech-
nisch effect (HR 16 juni 2006, Lancôme/Kecofa). 
Naar het voorlopig oordeel van het hof geldt t.a.v. een aantal koks-
buizen zoals getoond door Bi-Wear dat deze in overwegende mate 
ingegeven door de functionele eisen die aan dergelijke kleding 
wordt gesteld en niet door de eigen creatieve keuzes van de maker. 
Door Bi-Wear is onvoldoende naar voren gebracht welke in de 
koksbuizen tot uitdrukking komende vormen het resultaat zijn van 
creatieve keuzes van de maker. Het hof concludeert dan ook voors-
hands dat deze kledingstukken niet voldoende oorspronkelijk zijn 
om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. 
Ook het enkele idee van comfortabele en modieuze-trendy kokskle-
ding, hoe innovatief dan ook, kan op grond van de Auteurswet niet 
beschermd worden. Voor een aantal andere kledingstukken geldt 
naar het ordeel van het Hof dat deze een eigen, oorspornkelijk 
karakter hebben (o.m. door aangebrachte taillering, de positie van 
de coupenaden). Deze kledingstukken dienen daarom voorshands 
als werk in de zin van de Auteurswet te worden aangemerkt.
Op grond van de door Bi-Wear in geding gebrachte producties en 
uit eigen waarneming bij gelegenheid van de gehouden pleidooien, 
zijn de desbetreffende stukken van de Culinaire Makelaar (First 
Lady Black, First lady White, Active Black (koksbuis, schort en 
stoof) en Active White (koksbuis, schort en stoof) naar voorlopig 
oordeel nagenoeg identiek aan de auteursrechtelijk beschermde 
modellen van Bi-Wear. Naar het voorlopig oordeel van het hof is 
door de Culinaire Makelaar binnen de grenzen die getrokken wor-
den door stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit ander-
zijds, onvoldoende afstand genomen van de corresponderende 
Bi-Wear kledingstukken. De verbodsvorderingen wat deze stukken 
betreft zijn dus terecht toegewezen.
Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Bi-Wear niet voldoen-
de onderbouwd dat de nagebootste producten een eigen plaats in 
de markt innemen. De enkele stelling van Bi-Wear dat zij marktlei-
der is, is niet voldoende om aan te nemen dat afzonderlijke kleding-

stukken van haar collectie een eigen plaats in de markt innemen en 
aldus onderscheidend vermogen hebben. Het betoog van Bi-Wear 
dat het eenvoudig anders had gekund en daardoor had gemoeten, 
gaat aan dit vereiste voorbij. Reeds om deze reden kunnen de vor-
deringen niet op grond van slaafse nabootsing worden toegewe-
zen. 

Wetgeving

Buma-factuur voor embedden van radiostream op websites

Vragen van het Tweede Kamerlid Peters (GroenLinks) aan de Staats-
secretaris van Veiligheid en Justitie over het factureren door Buma/
Stemra van websites die een radiostream op hun site embedden 
(ingezonden 2 mei 2011) en antwoorden van staatssecretaris Teeven 
(ontvangen 15 juni 2011)

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht dat Buma/Stemra websites 
factureert die een radiostream op hun site embedden?1

Antwoord: Ja.

Vraag 2: Vindt u het terecht en wenselijk dat Buma/Stemra van 
websitebeheerders geld gaat vragen voor het embedden van 
radiostreams?
Vraag 3: Is bij het embedden van auteursrechtelijk beschermde 
muziek wel sprake van een nieuwe openbaarmaking of verveelvou-
diging? Moet embedden niet veeleer worden vergeleken met hyper-
linken?
Vraag 4: Als er sprake is van heropenbaarmaking, is dan niet vaak 
het citaatrecht van toepassing?
Vraag 5: Indien de wet hier onduidelijkheid over laat bestaan, bent 
u bereid aanpassingen door te voeren opdat het embedden van 
streams niet gezien kan worden als openbaarmaking of verveelvou-
diging? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ik vind het aan de betrokken partijen om in overleg tot 
een regeling te komen. Daarbij is een belangrijke vraag of er sprake 
is van een auteursrechtelijk relevante handeling in de vorm van 
een openbaarmaking. Evenals ten tijde van het eerdere schriftelijk 
overleg met uw Kamer het geval was (Kamerstukken II 2010-11, 29 
838, nr. 26), bestaat hier nog geen duidelijkheid over. Voor de vraag 
of embedden gelijk is aan hyperlinken geldt voorts dat er (techni-
sche) verschillen tussen beide vormen zijn. Ingeval van embedden 
is de radiostream te beluisteren binnen de website van degene die 
op internet de embedded link heeft geplaatst. De gebruiker blijft 
dus op de site waarin de stream is ingebed. De stream zelf (het 
auteursrechtelijk beschermde werk) is echter afkomstig van de ser-
vers van de website waar de embedded link naar verwijst. Ingeval 
van een hyperlink wordt er een nieuw tabblad of venster geopend 
met de website waarnaar wordt gelinkt. De bezoeker verlaat aldus 
de website waar hij de link aantrof om zo de inhoud waar deze 
naar verwijst te kunnen raadplegen. Of het citaatrecht van toepas-
sing is, moet worden beoordeeld op grond van artikel 15a van de 
Auteurswet. Eén van de voorwaarden is dat de omvang van het 
citaat in overeenstemming is met wat in het maatschappelijk ver-
keer redelijkerwijs geoorloofd is. Of met succes een beroep kan 
worden gedaan op dit artikel is uiteindelijk aan de rechter. Ik heb 
begrepen dat Buma/Stemra met de betrokken website van mening 
verschilt over de vraag of een vergoeding verschuldigd is en dat 
inmiddels een procedure bij de rechter is gestart. Die zal daarover 
een uitspraak doen. Hiernaast heb ik begrepen dat voor de embed-
ding van achtergrondmuziek nog overleg plaatsvindt tussen Buma/
Stemra en VNO/NCW over een mogelijke regeling. Daarbij wordt 
ook de optie opengehouden om in goed overleg de kwestie voor te 
leggen aan de rechter. 

1  http://www.nu.nl/internet/2503049/buma-start-rechtszaak-embedden-radiostream.
html.
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Vooralsnog zie ik geen aanleiding om op dit punt de wet aan te 
passen. Ten eerste dekt het begrip ‘openbaarmaking’ de zinsnede 
‘mede delen aan het publiek’ uit de artikelen 2 en 3 van de Richtlijn 
Auteursrecht (2001/29/EG), waarvan de uitleg uiteindelijk is voor-
behouden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voorts 
is bij de invoering van het begrip bewust gekozen voor een open 
norm. Hierdoor is het aan de rechter om op grond van de concrete 
omstandigheden te beoordelen of er sprake is van openbaarma-
king. Dit systeem heeft als voordeel dat de wet niet na elke techno-
logische ontwikkeling en innovatie hoeft te worden aangepast.

Vraag 6: Deelt u de mening dat geld vragen voor embedden een 
aanslag is op de rijke, multimediale cultuur van het web en Neder-
land op achterstand plaatst in de digitale revolutie? Zo nee, waar-
om niet? 
Vraag 7: Bent u bereid stappen te zetten om Buma/Stemra te bewe-
gen tot het terugdraaien van deze maatregel? Zo ja, welke stappen? 
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ik vind het van belang dat er goede balans bestaat tus-
sen vrijheid van creativiteit enerzijds en bescherming van rechten 
van rechthebbenden anderzijds. Dat betekent dat ik voorstander 
ben van innovaties in de multimediale cultuur. Tegelijk mogen 
deze innovaties niet ten koste gaan van de auteurs en artiesten, die 
immers ook hun bijdrage leveren aan de rijke multimediale cultuur. 
Het is hierbij in eerste instantie aan de direct betrokken partijen om 
in goed overleg eruit te komen. Ik steun daarom de ontwikkeling 
dat VNO/NCW en Buma/Stemra in overleg zijn over de embedding 
van achtergrondmuziek.

Vraag 8: Hoe beoordeelt u deze actie van Buma/Stemra in het licht 
van de eerdere poging van Buma/Stemra in 2010 om websites te 
factureren voor het embedden van video’s en audiofragmenten 
zoals YouTube-video’s, die strandde na de commotie die dit teweeg 
bracht?2

Antwoord: In 2010 het ging het om het sturen van facturen voor het 
embedden van video’s voor persoonlijk gebruik. In het onderhavige 
gebruik is er sprake van commercieel gebruik, waarbij dit gebruik 
het hoofddoel is van de website. Dat zijn relevante verschillen. Het 
gaat hier immers niet om consumenten die een factuur krijgen 
omdat ze hun websites met een stukje muziek verfraaien. Verder is 
het aan de betrokken partijen om in overleg of door tussenkomst 
van de rechter tot een goede oplossing te komen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel Handelingen 
2824

Naburige rechten van medewerkers en makers van film- en tv-pro-
ducties

Vragen van het Tweede Kamerlid Van der Ham (D66) aan de Staats-
secretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veilig-
heid en Justitie over naburige rechten medewerkers en makers van 
film- en tv-producties (ingezonden 11 mei 2011) en antwoord van 
de Staatssecretaris van V&J, mede namens de Staatssecretaris van 
OC&W (ontvangen 25 juni 2011)

Vraag 1: Kunt u ingaan op de kwestie dat in de aanpassing van 
artikel 45d van de Wet naburige rechten alleen rekening wordt 
gehouden met de positie van de producent en niet met de positie 
van de makers, zoals regisseurs en acteurs? Acht u dit redelijk, 
aangezien deze immers eveneens als cultureel ondernemers te 
kwalificeren zijn?
Antwoord: De regeling van artikel 45d Auteurswet tracht een 
balans te vinden tussen zowel de belangen van de makers als het 
belang van de producent van een filmwerk. De producent dient 

over de rechten te kunnen beschikken om het filmwerk te kunnen 
exploiteren. De maker heeft recht op een billijke vergoeding 
voor de exploitatie van zijn werk. Het juridische kader voor 45d 
Auteursrecht wordt onder meer gevormd door artikel 14bis van de 
Berner Conventie waarin is bepaald dat makers die zich verbonden 
hebben tot het leveren van bijdragen zich in beginsel niet kunnen 
verzetten tegen ‘de verveelvoudiging, het in omloop brengen, de 
openbare uitvoering of opvoering, de overbrenging per draad aan 
het publiek, de radio-uitzending, de mededeling aan het publiek, 
het aanbrengen van ondertitels en het nasynchroniseren van de 
teksten’ van het filmwerk. Zie over de verschillende stelsels van 
rechtenoverdracht die te billijken zijn in het systeem van de Berner 
Conventie het antwoord op vraag 3. 
In 2010 is over een voorontwerp van wet inzake het auteurscon-
tractenrecht geconsulteerd. Naar aanleiding van de reacties op 
het voorontwerp is thans een wetsvoorstel auteurscontractenrecht 
in voorbereiding. Het versterken van de contractuele positie van 
de auteur en uitvoerende kunstenaar in de verhouding tot zijn 
exploitant heb ik als een van de speerpunten van mijn beleid aan-
gemerkt. Zoals opgemerkt in de speerpuntenbrief van 11 april 2011 
(TK 2010-2011, 29 838, nr 29) zal in de zomer een wetsvoorstel aan 
de ministerraad worden aangeboden.

Vraag 2: Wat is uw reactie op klachten over de (hoogte van de) 
vergoeding die wordt betaald door producenten en omroepen aan 
makers in de film- en tv-sector, hoewel dit bij wet verplicht is? Acht 
u deze vergoeding redelijk?
Antwoord: Uit een onderzoek van het Instituut voor Informatierecht 
is gebleken dat makers zich ten opzichte van de exploitanten van 
hun werken in een structureel zwakkere onderhandelingspositie 
bevinden. Deze uitkomst is onlangs herbevestigd in het onderzoek 
‘Wat er speelt’. De zwakkere onderhandelingspositie is voor mij 
reden geweest het wetsvoorstel auteurscontractenrecht voortvarend 
ter hand te nemen. Gelet op het privaatrechtelijke karakter van een 
exploitatieovereenkomst hecht ik eraan op te merken dat bij een 
geschil over de hoogte van de vergoeding het aan de rechter is om 
zich daarover uit te spreken en niet aan de staatssecretaris.

Vraag 3: Kunt u ingaan op de stelling dat bijvoorbeeld acteurs in 
het onderhandelingsproces voor naburige rechten te zwak staan 
in Nederland, in vergelijking met het buitenland, bijvoorbeeld 
Duitsland?
Antwoord: Zoals onder 1 opgemerkt wordt ook in het internationaal 
juridisch kader onderkend dat de producent van een filmwerk over 
bepaalde rechten moet kunnen beschikken. Globaal genomen zijn 
er drie stelsels met betrekking tot rechtenoverdracht bij filmwerken. 
Het Verenigd Koninkrijk hanteert het stelsel van de ‘film copyright’ 
waarbij de producent als auteur van het filmwerk wordt beschouwd. 
Oostenrijk en Italië gaan uit van het stelsel van de ‘cessio legis’ op 
grond waarvan degene die een creatieve bijdrage hebben geleverd 
als medeauteurs worden beschouwd maar de uitoefening van het 
exploitatierecht van rechtswege aan de producent toekomt. Neder-
land hanteert evenals Duitsland en Frankrijk het stelsel van de ‘pré-
somption de cession’ op grond waarvan het recht om het filmwerk 
te exploiteren wordt vermoed aan de producent overgedragen te 
zijn tenzij er sprake is van een andersluidend beding. Het stelsel 
van de ‘présomption de cession’ biedt de maker de meeste speel-
ruimte om over zijn rechten te beschikken.

Vraag 4: Hoe denkt u ervoor te zorgen dat deze schadelijke situatie 
voor eerdergenoemde makers zal veranderen en het eerder 
genoemde wettelijke recht in zowel letter als geest voortaan wel zal 
worden nageleefd?
Vraag 5: Bent u bereid ervoor te zorgen dat de positie van acteurs, 
regisseurs, schrijvers en overige makers in de film- en tv-sector, 
indien de huidige wettelijke bescherming onvoldoende blijkt, deze 
wettelijke bescherming dan te regelen opdat oneigenlijke afkoop 

2  http://www.bumastemra.nl/nl-NL/OverBumaStemra/Actueel/BS+komt+internetge
bruikers+tegemoet.htm.
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door omroepen/distributeurs of andere opdrachtgevers van 
audiovisuele media wordt tegengegaan?
Antwoord: In de beleidsbrief van 11 april 2011 heb ik het versterken van 
de contractuele positie van de auteurs en uitvoerende kunstenaars 
door middel van een wetsvoorstel auteurscontractenrecht aan-
gemerkt als speerpunt van mijn auteursrechtbeleid. Hieronder 
valt ook het versterken van de positie van makers en uitvoerende 
kunstenaars in de film- en tv-sector. Het wetsvoorstel wordt deze 
zomer aan de ministerraad aangeboden.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Kamervragen 2011Z09683

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht

De ministerraad heeft op 8 juli 2011 ermee ingestemd het wetsvoor-
stel inzake het auteurscontractenrecht voor advies aan de Raad van 
State te zenden. 
Volgens het voorstel zal de maker een recht op een billijke ver-
goeding krijgen voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. De 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan op gezamen-
lijk verzoek van verenigingen van makers en exploitanten de hoogte 
van die billijke vergoeding vaststellen. Verder bevat het voorstel een 
‘bestsellerbepaling’: de maker moet een hogere vergoeding kunnen 
claimen als zijn werk een onverwacht succes blijkt te zijn en de oor-
spronkelijk overeengekomen vergoeding in geen verhouding meer 
staat tot de opbrengst voor de exploitant. 
Ook krijgt de maker de bevoegdheid het exploitatiecontract geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden als de exploitant het werk niet voldoen-
de exploiteert. Verder kunnen onredelijke bepalingen in contracten 
worden vernietigd. 
Bij filmwerken blijft de huidige wijze van rechtenoverdracht gehand-
haafd. Nieuw is dat de belangrijkste makers recht krijgen op een 
proportionele vergoeding als zij hun rechten overdragen aan de 
producent van het filmwerk. 
Tot slot komt er een efficiënte en laagdrempelige geschillencom-
missie. Naast individuele makers kunnen ook verenigingen van 
makers geschillen aan deze commissie voorleggen.
Bron: Persbericht Ministerie van Veiligheid en Justitie, 8 juli 2011

ACTA

De onderhandelingen over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
(ACTA) zijn afgerond en het verdrag staat open ter ondertekening. 
Dat schrijven Minister Verhagen van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie (EL&I) en Staatssecretaris Teeven van Veiligheid 
en Justitie (V&J) in hun brief van 8 juli 2011 aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer. In deze brief lichten zij het doel, het verloop van de 
onderhandelingen en de inhoud van ACTA toe. Ook wordt verslag 
gedaan van de internetconsultatie over het ontwerp-verdrag.
De Europese Commissie heeft bevestigd dat ACTA een gemengde 
overeenkomst is met bevoegdheden voor zowel de Europese Com-
missie als de afzonderlijke lidstaten, waardoor zowel de EU als 
haar lidstaten partij bij ACTA zullen zijn. ACTA zal dus ook in alle 
afzonderlijke lidstaten de nationale parlementaire procedure moe-
ten doorlopen. Voor Nederland betekent dit dat aan de Tweede en 
Eerste Kamer een goedkeuringswet wordt voorgelegd om ACTA te 
ratificeren.
De verdragspartijen en andere WTO-leden die door de verdragspar-
tijen bij consensus worden toegelaten, kunnen het verdrag onderte-
kenen tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2013. Hierna kan elk WTO-lid een 
verzoek tot toetreding doen. ACTA zal 30 dagen na het neerleggen 
van de zesde verklaring van ratificatie in werking treden. Voor ieder 
volgend land treedt het verdrag in werking 30 dagen na het neerleg-
gen van de ratificatieverklaring.

Agenda

Nationaal Auteursrechtcongres 2011
Datum: vrijdag 23 september 2011, 9.30-16.45 uur
Plaats: NH Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
Onderwerp: Waardebepaling binnen het auteursrecht
Sprekers: Prof. mr. dr. M. de Cock Buning, mr. T.L.W. Bruning, mr. 
B.J. Drijber, prof. dr. M. C.W. Janssen en F.N.W.M. Marechal
Prijs: € 695 (excl. btw), VvA-leden genieten € 100 korting
NOvA: 5 punten
Organisatie: Kluwer Opleidingen, tel. 0570 - 67 35 68, oplei-
dingen@kluwer.nl

Studiedag ‘Onrechtmatige perspublicaties’
Datum: donderdag 13 oktober 2011, 9.30-16.45 uur
Plaats: NH Amsterdam Centre
Sprekers: Prof. mr. A.W. Hins, mr. H.A.J.M. van Kaam, mr. R.S. Le 
Poole, mr. Sj.A. Rullmann en mr. J. Schaap
Prijs: € 695 (excl. btw) 
NOvA: 5 punten
Organisatie: Kluwer Opleidingen, tel. 0570 - 67 35 68, e-mail oplei-
dingen@kluwer.nl

PAO-cursus ‘Actualiteiten auteursrecht 2011’
Data: maandagen 7, 14 en 21 november 2011, 16.00-19.15 uur
Plaats: Museum Naturalis, Leiden
Onderwerpen: Recente en te verwachten wet- en regelreving; recente 
jurisprudentie uit binnen- en buitenland; auteursrecht en media; 
internettussenpersoon; auteurscontractenrecht; muziekmarketing 
op internet
Sprekers: N. Aalberts BA, mr. R.D. Chavannes, prof. mr. drs. M. de 
Cock Buning, mr. drs. M.J.H. Langendoen, mr. R.S. Le Poole, mr. 
P.C. van Schelven, prof. dr. M.R.F. Senftleben en prof. mr. D.J.G. 
Visser
NOvA: 9 punten
Prijs: € 1.095 (vrij van btw), incl. consumpties/aangeklede borrels 
en cursusmateriaal
Organisatie: Juridisch PAO Universiteit Leiden, tel. 071 - 527 86 66, 
www.paoleiden.nl en pao@law.leidenuniv.nl

Actualiteitenmiddag Intellectuele Eigendom
Datum: donderdag 8 december 2011, 12.30-17.15 uur
Plaats: NH Amsterdam Centre
Onderwerpen: Handhaving (bewijsbeslag, ex parte verbod & proces-
kosten); Ontwikkelingen en actualiteiten in het auteursrecht, incl. 
portretrecht; Ontwikkelingen en actualiteiten internetrecht en data-
bankenrecht; Ontwikkelingen en actualiteiten in het merkenrecht
Sprekers: Mr. J.A.K. van den Berg, mr. J.A. Schaap, mr. M. Schut en 
mr. O.M.B.J. Volgenant
Prijs: € 595 (excl. btw), incl. documentatiemateriaal, koffie, thee en 
broodjes
NOvA: 4 punten
Organisatie: Kluwer Opleidingen, tel. 0570 - 67 3568, oplei-
dingen@kluwer.nl

Verschenen

F.W. Grosheide, Intellectuele eigendom, Monografieën BW, deel A32, 
ISBN 9789013090680, Deventer: Kluwer 2011, 124 p., € 36,50

P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 9e druk, 
ISBN 9789013082685, Deventer: Kluwer 2011, 220 p., € 30,50

R. Wigman en W. Bierman, Film voor de Rechter, Amsterdam: deLex 
2011, ISBN: 978 90 8692 000 6160, 80 p., € 22,50 




