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

Rechtspraak in het kort en actualiteiten

Nederland

Rechtspraak

Rb. Alkmaar 3 augustus 2011, B9 10033, IEF 10075 (Versteeg/Silk 
Screen)
Aanduiding maker/rechthebbende. (Onjuiste) copyright notice in 
boek. Toerekenbaarheid van auteursrechtschending. 

Feiten: Papiergroothandel Bührmann heeft aan Uitgeversmaat-
schappij Walburg Pers verzocht om voor haar een (als relatiege-
schenk bedoeld) boek over zeefdrukken te doen ontwikkelen. Het 
boek, getiteld Zeefdruk. Een indruk, is geschreven door Ad Versteeg 
(eiser) en in 1998 uitgegeven door Bührmann. Op de titelpagina 
ervan en in de epiloog staat de naam van eiser vermeld. Het boek 
bevat de volgende copyright notice: © 1998 Bührmann-Ubbens 
Papier.
Zeefdrukkerij Silk Screen (gedaagde) heeft het boek in de periode 
2000-2005 op haar website heeft gepubliceerd, waarvoor zij (mon-
deling) toestemming van Bürhmann heeft gekregen. Op verzoek 
van eiser heeft gedaagde het boek van haar website verwijderd. 
Eiser vordert o.m. vergoeding van (im)materiële schade.

Rb.: Vast staat dat eiser het boek heeft geschreven en dus als maker, 
en in beginsel ook als auteursrechthebbende wordt beschouwd. 
Bührmann staat in het boek als uitgever vermeld en is ook vermeld 
in de copyright notice, waarin is opgenomen dat voor openbaarma-
king of verveelvoudiging schriftelijke toestemming van de uitgever 
vereist is.
Het betoog van Silk Screen dat zij ervan uit mocht gaan dat Bühr-
mann de auteursrechthebbende is, kan niet worden gevolgd. De 
loutere vermelding van een rechtspersoon als uitgever is niet te 
beschouwen als aanduiding van het makerschap. Ook de copy-
right notice kan niet worden aangemerkt als een vermoeden dat de 
auteursrechten bij Bührmann rusten. E.e.a. geldt temeer nu in het 
boek de naam van Versteeg is vermeld op twee plaatsen die gebrui-
kelijk zijn voor de aanduiding van de naam van de auteur. De recht-
bank gaat er van uit dat Versteeg de auteursrechthebbende op het 
boek is, mede in aanmerking genomen dat niet gebleken is dat hij 
zijn exclusieve rechten zou hebben overgedragen aan bijvoorbeeld 
Walburg of Bührmann.
Niet in geschil is dat Silk Screen het boek op haar website openbaar 
heeft gemaakt zonder de toestemming van eiser. Hiermee heeft Silk 
Screen de auteursrechten van Versteeg geschonden. De schending 
van de auteursrechten kan aan Silk Screen worden toegerekend, 
indien zij te wijten is aan haar schuld of aan een oorzaak die krach-
tens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt. Silk Screen betoogt dat de schending haar niet kan 
worden toegerekend, omdat zij zorgvuldig heeft gehandeld. Silk 
Screen wijst erop dat zij vooraf toestemming heeft gevraagd aan 
en verkregen van Bührmann en dat zij daarbij zonder meer mocht 
afgaan op de te goeder trouw bekend staande Bührmann.
In het boek staat vermeld dat voor verveelvoudiging of openbaar-
making van het boek de schriftelijke toestemming van Bührmann 

is vereist. Vast staat dat Silk Screen toestemming heeft verzocht en 
mondeling heeft verkregen.
Dat Silk Screen de toestemming niet schriftelijk heeft verkregen is 
niet in overeenstemming met het voorschrift in de copyright notice. 
Bovendien heeft Silk Screen zelf betoogd dat het boek bestemd 
was voor de promotie van Bührmann en dat aan Bührmann een 
impliciete exclusieve licentie zal zijn verstrekt om de tekst in elke 
denkbare vorm voor dat doel te gebruiken. Silk Screen heeft niet 
aangevoerd dat het gebruik van het boek op haar website binnen dit 
doel valt, waaruit volgt dat ook volgens Silk Screen zelf Bührmann 
niet gerechtigd was om rechten aan haar te verstrekken.
Silk Screen heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Haar verweer 
dat de schending van de auteursrechten haar niet kan worden toe-
gerekend faalt. De vraag of hiermee op Silk Screen een onderzoeks-
plicht wordt gelegd, zoals Silk Screen betoogt, komt in het geheel 
niet aan de orde.
Nu Versteeg zich op het standpunt heeft gesteld dat zijn naam bij 
de publicatie van het boek op de website van Silk Screen ontbrak, 
kan niet worden volgehouden dat hij door de in de internetversie 
voorkomende typefouten in zijn eer en goede naam is aangetast.
Weliswaar is aannemelijk is dat Versteeg schade heeft geleden, 
doch hij heeft de hoogte van zijn vordering onvoldoende onder-
bouwd. Rechtbank schat de schade op basis van het bepaalde in 
art. 6:97 BW, waarbij als leidraad wordt genomen de situatie waarin 
publicatie van het boek door Silk Screen niet onrechtmatig zou 
zijn geschied en de vraag welke vergoeding eiser dan had kunnen 
bedingen (€ 2.500).
Volgt veroordeling van gedaagde tot betaling van € 2.500 aan eiser; 
compensatie van proceskosten.

Noot
Gedaagde Silk Screen heeft volgens de rechtbank verwijtbaar aan 
de verkeerde partij toestemming gevraagd voor het op haar web-
site plaatsen van het litigieuze boek. Het verweer van Silk Screen 
dat zij zonder onderzoeksplicht op de copyright notice heeft mogen 
afgaan en zorgvuldig heeft gehandeld, nu zij eisers boek na ont-
vangst van diens kennisgeving direct van haar site heeft gehaald, 
vond geen gehoor bij de rechtbank. Zij kwam tot het oordeel dat 
van inbreuk op auteursrecht sprake was op grond van de omstan-
digheden dat van overdracht van het auteursrecht niet was geble-
ken en dat, als er al sprake was van een (door Silk Screen gestelde) 
impliciete exclusieve licentie voor Bührmann, die nog geen subli-
centiebevoegdheid inhield. 
Zo kwam de rechtbank, naar eigen zeggen, niet meer toe aan de 
vraag of er een onderzoeksplicht op Silk Screen rustte. Deze vraag 
lijkt echter wel relevant omdat de feitelijke maker niet altijd tevens 
auteursrechthebbende is; hij kan het auteursrecht immers hebben 
overgedragen en de informatie in de copyright notice kan daarvoor 
een indicatie zijn. 
In hun handboek Auteursrecht (Deventer: Kluwer 2005, p. 702) 
schrijven Spoor/Verkade/Visser dat ‘derden die handelen met 
iemand die ten onrechte in een copyright notice als rechthebbende 
is vermeld zich onder omstandigheden zullen kunnen beroepen op 
de daardoor opgewekte schijn’. Over deze omstandigheden weiden 
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zij niet uit. Het onderhavige vonnis impliceert echter dat derden 
niet op de copyright notice mogen afgaan wanneer de auteur voor- 
of achterin het boek staat vermeld. Dat laatste zal vaak het geval 
zijn en deze rechtbank lijkt dan nader onderzoek naar de rechtheb-
bende te eisen. Daar valt iets voor te zeggen, getuige bijvoorbeeld 
een zaak waarin auteurs hun uitgever met succes dwongen om 
hun eigen namen in de copyright notice te vermelden (Pres. Rb. 
Den Haag 9 mei 1988 (Brouwer en Kaplanian/Brill), AMR 1988, p. 
102 m.nt. J.H. Spoor). In die zaak betoogde de uitgever (in 1988) 
dat het onder wetenschappelijke uitgevers in Nederland gebruik 
was om hun naam in de copyright notice te vermelden, ongeacht 
of auteursrechtoverdracht had plaatsgevonden. In de praktijk kan 
nader onderzoek naar de rechthebbende echter problematisch 
blijken. Diverse partijen (zoals Google, uitgevers en bibliotheken) 
wensen bestaande boeken een, al dan niet commercieel, nieuw 
leven op internet te geven. Uitgeefcontracten met betrekking tot 
oudere boeken zijn echter veelal niet meer bewaard (bijvoorbeeld 
als gevolg van overnames van uitgeverijen), wat het ook niet meer 
mogelijk maakt om met zekerheid te bepalen of de rechten inzake 
toekomstige (digitale) exploitatievormen mede zijn overgedra-
gen. In dit licht is het zorgelijk dat de copyright notice – die hier 
overigens pas in zwang raakte na de Nederlandse ratificatie van 
de Universele Auteursrecht Conventie in 1967 – voor vele boeken, 
bij gemis van contracten, nog het enige aanknopingspunt voor het 
rechthebbendenvraagstuk vormt. In boeken van vóór 1967 staat 
hiervoor vaak geen enkel aanknopingspunt, zodat men misschien 
zou moeten spreken van ‘verweesde werken’. 
(AB) 

Rb. Haarlem 17 augustus 2011, B9 10040, IEF 10093 (Noordhoff Uit-
gevers/Van A. )
Auteursrecht op antwoordenboek. Beschikbaarstelling via website 
en e-mail is openbaarmaking.
Art. 12 Aw

Feiten: Educatieve uitgeverij Noordhoff (eiseres) geeft o.m. lesme-
thodes voor het voortgezet onderwijs uit. Deze lesmethodes 
bestaan uit een leerboek met oefenopgaven en een antwoorden-
boek. Op de homepage van de door gedaagde (Van A.) beheerde 
website staat een inhoudsopgave waarin diverse lesmethodes van 
eiseres zijn opgenomen. De website bevat hyperlinks die verwijzen 
naar (hoofdstukken uit) de antwoordenboeken van de lesmethodes 
van Noordhoff.
Rb.: Volgens gedaagde komt de antwoordenboeken geen auteurs-
rechtelijke bescherming toe: de uitwerkingen van de oefenopgaven 
zouden niet door Noordhoff of haar auteurs zijn bedacht; de exacte 
vakken wis- en natuurkunde berusten op citaten en bewerkingen 
van de klassieke geleerden waaraan door Noordhoff niets nieuws 
is toegevoegd; iedereen die de theorie in de opgavenboeken goed 
heeft bestudeerd moet de uitwerkingen zonder antwoordenboek 
kunnen maken. Er is ook maar één antwoord op de vragen moge-

lijk, zodat van creatieve keuzes van de makers geen sprake is, aldus 
gedaagde.
De rechtbank volgt gedaagde niet in dit betoog. Noordhoff heeft 
terecht gesteld dat de leerboeken met oefenopgaven en de ant-
woordenboeken niet los van elkaar kunnen worden gezien. De leer-
boeken met oefenopgaven - en daarmee de onlosmakelijk daaraan 
verbonden antwoorden – zijn gebaseerd op creatieve keuzes van 
de makers: de makers selecteren welke lesstof behandeld wordt en 
welke opgaven aan de leerlingen worden voorgelegd. Ook de wijze 
waarop de makers de specifieke uitwerkingen van de antwoorden 
in de antwoordenboeken hebben vastgelegd, berust op creatieve 
keuzes. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat er 
meerdere manieren zijn om tot het antwoord te komen van wis- en 
natuurkundige vragen op VWO-niveau en dat het aantal tussen-
stappen om tot de oplossing te komen eveneens kan variëren. Dat 
het uiteindelijke antwoord hetzelfde zal zijn, doet daaraan niet af. 
De antwoordenboeken bezitten derhalve een eigen oorspronkelijk 
karakter en dragen het persoonlijk stempel van de makers, zodat zij 
zijn aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken.
Door Noordhoff is onweersproken gesteld dat de makers van de 
antwoordenboeken de auteursrechten daarop aan haar hebben 
overgedragen. De rechtbank neemt dus als vaststaand aan dat 
Noordhoff de auteursrechthebbenden is.
De rechtbank oordeelt dat gedaagde niet, althans onvoldoende 
gemotiveerd heeft betwist dat de (delen van de) antwoordenboe-
ken waarnaar hij op zijn website verwijst, letterlijke kopieën zijn van 
de antwoordenboeken die Noordhoff uitgeeft.
De rechtbank is van oordeel dat gedaagde aldus de auteursrechte-
lijk beschermde antwoordenboeken openbaar maakt in de zin van 
de Auteurswet, zonder dat hij daarvoor toestemming heeft van de 
auteursrechthebbende.
Noordhoff heeft met stukken onderbouwd dat gedaagde (delen van 
de) antwoordenboeken per e-mail heeft toegestuurd aan derden, 
met de uitnodiging om hem een e-mail te sturen ter zake de niet 
meer toegankelijke auteursrechtelijk beschermde antwoordenboe-
ken. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat het tot één enkele 
persoon richten van een e-mail geen openbaarmaking hoeft te zijn. 
Echter, gelet op zijn aanbod om per e-mail de stukken toe te sturen, 
moet worden aangenomen dat hij kennelijk structureel auteurs-
rechtelijke beschermde bestanden toestuurt aan derden, hetgeen 
onder de gegeven omstandigheden heeft te gelden als openbaar-
making in de zin van artikel 12 Aw.
Het is aannemelijk dat Noordhoff winst derft door de openbaarma-
king van de antwoordenboeken op het internet, omdat minder leer-
lingen en/of scholen deze antwoordenboeken zullen aanschaffen.
Gedaagde wordt bevolen ieder openbaar maken en/of verveelvou-
digen van de antwoordenboeken waarop Noordhoff het auteurs-
recht toekomt te staken en gestaakt te houden. Dwangsom van 
€ 1.000 per dag (max. € 100.000). Veroordeling van gedaagde in 
proceskosten.

Hof Den Bosch 5 juli 2011, B9 9886, IEF 9893 (Eestairs/Dirrix)
Origineel trap-ontwerp: in één lint ‘gevouwen’ stripstaal. Verwate-
ring van auteursrecht? Geen opdrachtgeversauteursrecht. Totaalin-
druk. Ontlening?
Art. 6 Aw

Feiten: Architect Dirrix (eiser) stelt auteursrechthebbende te zijn 
m.b.t. tot een door hem in 1995 voor een woonhuis in Nijmegen 
ontworpen trap met “traptreden in één lint van ‘gevouwen’ strip-
staal”. Hij maakt bezwaar tegen de door Eestairs (gedaagde) aan-
geboden ZigZagtrap. 

Hof: Bij de vraag of de trap een eigen oorspronkelijk karakter bezit 
dient te worden beoordeeld of de vorm van de trap niet is ontleend 
aan die van een ander werk. Ontlening kan enkel betrekking hebben 
op werken die reeds bestonden ten tijde van het ontwerp van de 
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trap, dus vóór 1995. Van de door Eestairs overgelegde producties 
is een buitentrap van eerdere datum. De buitentrap, die oogt als 
een ladder, bestaat uit een lintvormige trapconstructie die verti-
caal, evenwijdig tegen de muur is geplaatst en die treden heeft die 
gevormd worden door een vierkante buisconstructie. De buiten-
trap is bij iedere vierde hoek van de constructie om en om links en 
rechts via een (stalen) verbinding aan de achterkant van de buiten-
trap aan de muur bevestigd. Zoals Eestairs ook zelf aangeeft loopt 
zijn trap in tegenstelling tot de buitentrap, schuin en zijn de treden 
dieper. Daar komt bij dat de lintvormige constructie van de trap 
dunner/platter is, de trap aan één zijde, met het verticale gedeelte 
van de constructie, aan de muur is bevestigd, de treden van de trap 
breder zijn, waardoor er een rechthoekig effect ontstaat, en een 
trapleuning is aangebracht.
Bovendien is door de wijze van bevestiging, de vorm van de con-
structie en de treden, en de hellingsgraad van de trap een optisch 
effect gecreëerd, waardoor de trap in de ruimte lijkt te zweven. Dit 
effect heeft de buitentrap niet, omdat deze strak verticaal tegen een 
muur is geplaatst. Het hof is voorshands van oordeel dat de trap 
voldoende beschermde trekken bezit, die maken dat de totaalindruk-
ken van de trap en de buitentrap in zodanige mate verschillen dat 
de trap als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Het hof is 
aldus van oordeel dat de trap niet is ontleend aan de buitentrap.
Eestairs stelt dat sprake zou zijn van verwatering van het auteurs-
recht op de trap, omdat op internet heel veel materiaal voorkomt 
dat gelijk is aan of sterk overeenkomt met de trap. Voor zover in 
het auteursrecht al gesproken zou kunnen worden van verwatering, 
in die zin dat een in aanvang beschermd werk verworden is tot 
een onbeschermde stijl, heeft Eestairs onvoldoende gemotiveerd 
en onderbouwd waarom daarvan in casu sprake van is. Het hof 
acht niet aangetoond dat de auteursrechtelijk beschermde trekken 
van de trap in die mate terug te vinden zijn in andere trappen dat 
daaruit afgeleid zou moeten worden dat deze trekken van de trap 

(inmiddels) verworden zijn tot algemene stijlkenmerken.
Eestairs stelt dat niet Dirrix, maar de opdrachtgeefster de auteurs-
rechthebbende zou zijn op de trap, omdat de trap een door Dirrix 
uitgewerkt ontwerp van haar zou zijn. Het hof maakt uit deze stel-
ling op dat Eestairs een beroep doet op art. 6 Aw, dat inhoudt dat 
indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een 
ander en onder diens leiding en toezicht die ander als de maker 
wordt aangemerkt. Het is het hof niet gebleken dat de opdracht-
geefster de trap zou hebben ontworpen, noch dat dat onder haar 
leiding en toezicht zou zijn gebeurd. 
Het hof is van oordeel dat de voorzieningenrechter (Vzr. Rb. Breda 
20 oktober 2010, IEF 9169) terecht heeft overwogen dat vergelijking 
van de beide trappen uitwijst dat de zigzagtrap in zodanige mate 
auteursrechtelijke beschermde trekken van de trap vertoont dat de 
totaalindrukken die de beide trappen maken te weinig verschillen 
om te kunnen oordelen dat de zigzagtrap als een zelfstandig werk 
kan worden aangemerkt. Op de trapleuning na heeft Eestairs met 
de zigzagtrap alle auteursrechtelijk beschermde kenmerken van de 
trap overgenomen. De door Eestairs genoemde verschillen acht het 
hof voor de totaalindruk van ondergeschikt belang.
Het hof is evenwel van oordeel dat de door de Vzr. bevolen recti-
ficatie niet in verhouding staat tot de inbreuk, zoals door Eestairs 
gepleegd. Niet is aannemelijk geworden dat Eestairs bewust ver-
wijtbaar heeft gehandeld. 
Volgt vernietiging van het bestreden vonnis voor zover dat het 
bevel tot rectificatie betreft en bekrachtiging van het vonnis voor 
het overige.

Vzr. Rb. Amsterdam 14 juli 2011, B9 9965, IEF 9949 (Breitman/Man-
deren)
Ontwerp voor Westermoskee, onderdeel van Riva-project. Verzet 
van architect tegen realisatie van zijn ontwerp voor de moskee in 
gewijzigde vorm. Persoonlijkheidsrecht
Art. 1, 12, 13 en 25 Aw

Feiten: Manderen (gedaagde) is beleggingsmaatschappij/project-
ontwikkelaar en heeft in 1995 het Riva-terrein, gelegen in stadsdeel 
De Baarsjes te Amsterdam, aangekocht met de bedoeling daarop 
de door architect Breitman (eiser) ontworpen Westermoskee te 
realiseren. Een gedeelte van het gehele Riva-project, waarvan de 
moskee onderdeel uitmaakt (zoals de geplande woningen, bedrijfs-
ruimten, sociaal-culturele ruimten en parkeerplaatsen) is inmiddels 
volgens het ontwerp van eiser gerealiseerd. De Westermoskee is 
nog niet gerealiseerd. Eiser verzet zich tegen de versoberde bouw-
plannen van gedaagde. Uit berichten in de media blijkt dat gedaag-
de de moskee voor minder dan de helft van de op basis van het 
ontwerp van eiser geraamde kosten wil gaan bouwen. Volgens eiser 
kan het niet anders dan dat de besparingen worden gerealiseerd 
door verlaging van de kwaliteit van de materialen en gekozen uit-
voeringswijzen. Volgens eiser is niet alleen sprake van een dreigen-
de wijziging en aantasting van zijn ontwerp voor de Westermoskee, 
maar ook van zijn totaalontwerp voor het Riva-project, aangezien 
de Westermoskee daarvan een onlosmakelijk deel uitmaakt.

Vzr.: Tussen partijen is niet in geschil dat het ontwerp voor het Riva-
project, waarvan het ontwerp voor de Westermoskee een integraal 

trap van eiser

trap van gedaagde
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onderdeel uitmaakt, een auteursrechtelijk beschermd werk is. Uit-
gangspunt is dat uitsluitend Breitman als auteursrechthebbende 
van dat werk gerechtigd is om het openbaar te maken en te ver-
veelvoudigen. Dit is slechts anders in het geval eiser zijn rechten 
aan een derde zou hebben overgedragen. Gedaagde heeft zich op 
het standpunt gesteld dat hiervan sprake is omdat eiser deze rech-
ten aan woningcorporatie Stadgenoot heeft overgedragen die deze 
op haar beurt weer aan gedaagde heeft overgedragen. Gedaagde 
wordt in dit standpunt niet gevolgd.
Voorshands wordt ervan uitgegaan dat eiser uitsluitend een licentie 
tot realisering van zijn ontwerp aan Stadgenoot heeft verstrekt en 
geen licentie aan gedaagde. Van een overdracht van de exploita-
tierechten is al helemaal geen sprake. Wat Stadgenoot later met 
gedaagde is overeengekomen over de realisatie van de Westermos-
kee kan eiser niet worden tegengeworpen, nu hij bij die afspraken 
in het geheel niet is betrokken. Van een sublicentie, zonder dat dit 
uitdrukkelijk tussen alle betrokken partijen is overeengekomen, kan 
geen sprake zijn.
Eiser heeft evenmin op een andere wijze toestemming aan gedaag-
de verleend om tot realisatie van zijn ontwerp voor de Westermos-
kee over te gaan.
Eiser is gerechtigd om gedaagde te weerhouden zijn ontwerp voor 
de Westermoskee te gebruiken voor de realisatie van die moskee. 
De vordering van eiser om gedaagde te verbieden op het Riva-ter-
rein een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door eiser 
op basis van zijn voor de Westermoskee en/of het Riva-project ver-
vaardigde ontwerpen is ontworpen, is toewijsbaar. In dit verband 
is van belang dat de door eiser ontworpen moskee een onderdeel 
vormt van het Riva-project en het gedaagde niet vrijstaat een deel 
van eisers ontwerp voor dat project te wijzigen.
Gedaagde wordt verboden (1) om het ontwerp voor de Westermos-
kee te verveelvoudigen of openbaar te maken, meer in het bijzonder 
om het ontwerp ervan te realiseren in een bouwwerk of dit ontwerp 
anderszins te gebruiken en (2) om elke handeling te verrichten die 
een aantasting of wijziging in de zin van art. 25 Aw van het ontwerp 
van eiser voor de Westermoskee en/of het Riva-project tot gevolg 
heeft, meer in het bijzonder om op het Riva-terrein te Amsterdam 
een ander gebouw te realiseren dan het gebouw dat door eiser op 
basis van zijn voor de Westermoskee en/of het Riva-project ver-
vaardigde ontwerpen is ontworpen.
Dwangsom € 10.000 per dag (max. € 5 miljoen). Veroordeling van 
gedaagde in proceskosten.

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 27 april 2011, B9 9727 en IEF 9713 
(X/FLPD)
Exploitatie van Bingo5-spel in Aruba. Uitleg licentie-overeenkomst.

Feiten: Eiser is de maker van het spel ‘Bingo5’ en is een overeen-
komst aangegaan waarbij Fundacion Lotto Pa Deporte (FLPD) de 
exclusieve rechten krijgt om het spel zonder enige vergoeding en 
voor onbepaalde tijd in Aruba te exploiteren. Eiser heeft het project 
Bingo5 tijdens werktijd en op kosten van FLPD opgezet. Van 11 mei 
2008 t/m 29 oktober 2009 is het spel Bingo5 op de Arubaanse tele-
visie uitgezonden. Op grond van zijn octrooi- of merkrecht vordert 
eiser 2 jaar later alsnog betaling.

Hof: Eiser voert aan dat gebruikslicenties normaal gesproken 
beperkt zijn tot het gebruik gedurende de (eventueel te verlengen) 
periode van één jaar en dat het onderhavige beding in duur onbe-
paald is, zodat het daarom nietig is. Een licentie kan inderdaad in 
duur worden beperkt, maar, anders dan eiser stelt, dat hoeft niet. 
Dat het auteursrecht zelf wettelijk in duur is beperkt doet daaraan 
niet af. Indien een licentie voor onbepaalde tijd wordt gegeven bete-
kent dat niet meer dan dat de licentie voortduurt tot het auteurs-
recht zelf (door verloop van 50 jaar na de dood van de auteur, art. 
38 Auteursverordening) is vervallen. Eisers stelling vindt dan ook 
geen steun in het recht en wordt daarom gepasseerd.
Ook de omstandigheid dat is overeengekomen dat eiser zelf Bin-
go5 in Aruba niet mag exploiteren (omdat daarvoor een exclusieve 
licentie aan FLPD is gegeven) en dat is overeengekomen dat geen 
enkele vergoeding verschuldigd is, maakt de overeenkomst zonder 
meer niet nietig: het behoort tot de contractsvrijheid der partijen 
over de omvang van de licentie en de hoogte van de daarvoor ver-
schuldigde vergoeding te onderhandelen en deze zelf vast te stel-
len, eventueel op nihil.
Van belang is dat in de in februari 2007 tussen eiser en FLPD geslo-
ten overeenkomst niet staat dat FLPD een exclusieve auteursrecht-
licentie krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5, maar dat 
de bewoordingen algemener zijn, doordat er staat dat FLPD exclu-
sieve rechten krijgt voor exploitatie van het auteurswerk Bingo5.
Een redelijke uitleg van artikel 2 van de overeenkomst brengt mee 
dat partijen daarmee hebben beoogd dat FLPD zonder enige ver-
goeding verschuldigd te zijn het recht kreeg het spel Bingo5 te 
exploiteren in Aruba, door het op de nationale televisie uit te zen-
den of in enige andere vorm. Deze uitleg brengt mee dat een later 
beroep van eiser op andere intellectuele eigendomsrechten (wat 
daar ook van zij) in strijd is met de strekking van de overeenkomst. 
De door eiser voorgestane uitleg van de overeenkomst, dat die 
slechts betrekking heeft op het auteursrecht en niets afdoet aan de 
mogelijkheid een vergoeding te vragen in verband met een merk- 
en octrooirecht, zou immers meebrengen dat de overeenkomst 
voor FLPD geen enkele waarde of betekenis zou hebben. Bij deze 
uitleg van de overeenkomst zou zij het spel immers niet kunnen 
exploiteren, in weerwil van de auteursrechtlicentie die deze exploi-
tatie nu juist expliciet mogelijk beoogt te maken. Naar het oordeel 
van het gerecht volgt hieruit dat de octrooi- en merkenrechtelijke 
aanspraken van eiser jegens FLPD in strijd zijn met de strekking 
van de overeenkomst. 
Volgt afwijzing van eisers vorderingen en veroordeling van eiser in 
de proceskosten.

Vzr. Rb. Utrecht 29 juni 2011, B9 9863 en IEF 9857 (Gielissen/Qbtec)
Auteursrecht op beursstand. Werk tot stand gebracht onder leiding 
en toezicht? Vergelijking van totaalindrukken. Ontlening
Art. 6 Aw

Feiten: Gielissen (eiseres) heeft voor Qbtec (gedaagde) – vrijblij-
vend – een ontwerp gemaakt voor een beursstand. Zij komen ech-
ter niet tot overeenstemming over de prijs voor de bouw of voor 
het ontwerp. Eiseres constateert daarna dat gedaagde een overeen-
stemmende beursstand (voor de in januari 2011 gehouden Hore-
cava Beurs) heeft laten bouwen door Verkerk Standbouw. Daarna 
wordt nogmaals onderhandeld over een licentie, maar ook die 
onderhandelingen lopen stuk. 
Vzr.: Tussen partijen is niet in geschil dat het ontwerp van Gielis-
sen een werk is in de zin van art. 1 jo. 10 Aw. In geschil is echter of 
Gielissen beschouwd dient te worden als de maker van dat ontwerp 
en zo ja of Qbtec inbreuk op het ontwerp maakt met de door haar 
in gebruik genomen beursstand.
Qbtec stelt met een beroep op art. 6 Aw dat zij als maker van het 
werk is te beschouwen, nu de eigen inbreng van een van haar mede-
werkers marketing en communicatie (mevr. K.), doorslaggevend en 
bepalend is geweest bij het tot stand komen van het ontwerp. Nu 
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de door Qbtec aan een viertal ontwerpers gegeven instructies en 
functionele eisen klaarblijkelijk ruimte over lieten tot het maken 
van een verscheidenheid aan beeldbepalende creatieve keuzes, 
acht de vzr. het aannemelijk dat Qbtec als opdrachtgever slechts 
enige wensen en randvoorwaarden heeft geuit, in welk geval niet 
aan de vereisten van art. 6 Aw is voldaan. Gielissen zal dan ook als 
de maker van het ontwerp worden aangemerkt.
Of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht op het ontwerp van 
Gielissen kan beoordeeld worden aan de hand van de vergelijking 
van de totaalindrukken die het ontwerp van Gielissen en de beurs-
stand van Qbtec maken, dan wel aan de hand van de vergelijking 
van de beursstand van Qbtec met de auteursrechtelijk beschermde 
trekken van het ontwerp van Gielissen. Welke maatstaf moet wor-
den gehanteerd, hangt af van de aard van de te vergelijken werken. 
In casu zal de beoordeling van de inbreukvraag plaats vinden aan 
de hand van de vergelijking van de totaalindrukken.
Gielissen stelt dat Qbtec een aantal auteursrechtelijk relevante 
elementen van haar ontwerp heeft overgenomen. T.a.v. de zwarte 
vloer, de indeling van de stand en de oranje accenten heeft Qbtec 
voldoende aannemelijk gemaakt dat deze elementen in het verleden 
reeds door haar zijn toegepast, zodat Gielissen geen auteursrech-
telijke bescherming t.a.v. deze elementen kan inroepen. M.b.t. de 
kleur van de balie en de visuals op de wand heeft Gielissen niet vol-
doende aannemelijk gemaakt dat Qbtec deze elementen van haar 
ontwerp heeft overgenomen. Ter zake de berging in het midden van 
het ontwerp en de locatie van de logo’s op de staanders heeft Gie-
lissen wel aannemelijk gemaakt dat Qbtec deze elementen heeft 
overgenomen, maar de vzr. acht deze elementen auteursrechtelijk 
van ondergeschikt belang. Al deze elementen zullen dus bij de ver-
gelijking van de totaalindrukken buiten beschouwing blijven.
M.b.t. de resterende elementen geldt dat de vzr. voorshands van 
oordeel is dat bij vergelijking van de hieronder weergegeven afbeel-
dingen geconcludeerd moet worden dat deze auteursrechtelijk rele-
vante elementen in zodanige mate door Qbtec zijn overgenomen, 
dat sprake is van een overeenkomende totaalindruk.

Nu deze gezichtsbepalende auteursrechtelijke elementen door 
Qbtec in haar ontwerp zijn overgenomen is sprake van een over-
eenstemmende totaalindruk. Op grond hiervan is de vzr. voors-
hands van oordeel dat Qbtec het auteursrechtelijk beschermde ont-
werp van Gielissen ongeoorloofd heeft verveelvoudigd. De tussen 
het ontwerp van Gielissen en de beursstand van Qbtec bestaande 
verschillen maken bovenstaand oordeel niet anders.
De specifieke wijze waarop eiser de (al dan niet standaard-)elemen-
ten heeft samengevoegd, leidt er toe dat de combinatie op zich-
zelf auteursrechtelijke bescherming toekomt. Ontlening is gezien 
de voorgeschiedenis aannemelijk en aangezien de totaalindrukken 
van de beursstands naar de mening van de vzr. overeenstemmend 
zijn, ondanks het verschil in de omranding (vierhoek versus acht-
hoek), acht de vzr. inbreuk voorshands aannemelijk.
Nu de vzr. heeft geoordeeld dat Qbtec het ontwerp van Gielissen 

ongeoorloofd heeft verveelvoudigd, is aannemelijk dat van ont-
lening sprake is. Dit vermoeden is in onderhavig geval (mede) 
gegrond op de omstandigheid dat door mevrouw K., medewerker 
marketing en communicatie bij Qbtec, ter zitting is verklaard dat 
zij het ontwerp van Gielissen aan Verkerk heeft getoond, waarmee 
vast staat dat de maker van het jongere werk bekend is met het 
oudere werk.
Volgt bevel dat Qbtec zich onthoudt van iedere inbreuk op de 
auteursrechten van Gielissen. Dwangsom van € 10.000 per dag 
(max. € 150.000). Veroordeling van Qbtec in proceskosten

Rb. Den Haag 13 juli 2011, B9 9949, IEF 9968 (Aerodata/Mzoem 
Reclamehuis & Stichting Groene Hart)
Gebruik (zonder naamsvermelding) in gratis toeristische folder van 
40 (in Google Earth opgenomen) luchtfoto’s. Persoonlijkheidsrecht 
op naamsvermelding. Gederfde licentievergoeding.
Art. 12, 13 en 25 Aw

Feiten: Eiseres (Aerodata) houdt zich bezig met het produceren van 
luchtfoto’s. Een deel van het van eiseres afkomstige beeldmateri-
aal (m.n. het gedeelte dat betrekking heeft op Nederland in zijn 
geheel en een strook van België) is via de website van Google Earth 
te raadplegen. Eiseres heeft daartoe met Google een licentieover-
eenkomst gesloten. Het beeldmateriaal is op Google Earth te zien 
als één geheel waarbij geen individuele opnames kunnen worden 
onderscheiden. Een beeld op Google Earth van een bepaalde loca-
tie dat is ingezoomd tot het gewenste detailniveau en vervolgens is 
gedownload, kan worden beschouwd als één luchtfoto.
Gedaagde (Mzoem) is een reclamebureau dat reclame-uitingen 
maakt voor bedrijven en organisaties.
Eind 2008 heeft Mzoem in opdracht van Stichting Groene Hart 
een tweetal folders ontworpen en laten drukken. In deze (gratis 
verspreide) folders zijn zonder toestemming van Mzoem en zon-
der haar naam te vermelden, luchtfoto’s, afkomstig van de website 
Google Earth, gebruikt.
Rb.: De stelling van Mzoem dat zij er niet op bedacht hoefde te 
zijn dat er auteursrecht van Aerodata op de luchtfoto’s rustte faalt. 
Met Aerodata is de rechtbank van oordeel dat het auteursrecht van 
Aerodata voor Mzoem kenbaar was. Uit de door Aerodata overge-
legde luchtfoto’s die zijn gedownload van Google Earth blijkt dat 
deze zijn voorzien van een zogenaamde ‘copyright notice’ van 
Aerodata.
Geconcludeerd wordt dat Mzoem (door het gebruik van de lucht-
foto’s in de folders) en Stichting Groene Hart (door verspreiding 
van de folders), inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van 
Aerodata.
Aerodata heeft zich terecht verzet tegen het openbaar maken van 
haar werk zonder vermelding van haar naam. Op grond van art. 25 
Aw heeft Aerodata als maker recht op naamsvermelding. 
Het gevorderde verbod tot staking van de inbreuk op de auteurs-
rechten van Aerodata op straffe van een dwangsom is dan ook toe-
wijsbaar.
Mzoem is aansprakelijk voor de schade die Aerodata lijdt als gevolg 
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van de inbreuk op haar auteursrecht en het niet vermelden van haar 
naam. De rechtbank komt tot de conclusie dat sprake is van 40 
inbreukmakende luchtfoto´s in de folders. Voor het begroten van 
de schade wegens het zonder toestemming openbaar maken van 
de luchtfoto’s knoopt de rechtbank aan bij de vergoeding die Aero-
data bedongen zou kunnen hebben, indien haar toestemming voor 
het gebruik van de luchtfoto’s zou zijn gevraagd (de gederfde licen-
tievergoeding). Uitgegaan dient te worden van de door Aerodata 
geleden schade en niet bestreden is dat haar gebruikelijke tarief 
voor gebruik van een foto door een derde in vergelijkbare geval-
len € 325 bedraagt. De rechtbank wijst dan ook een bedrag van  
€ 13.000 (40 x € 325) aan gederfde licentievergoeding toe.
Voor toekenning van de door Aerodata gevorderde additionele ver-
goeding van 300% van haar gebruikelijke vergoeding voor het publi-
ceren zonder toestemming en zonder naamsvermelding, bestaat 
geen ruimte. Dat een dergelijke richtlijn in de fotografiebranche 
wordt toegepast heeft Aerodata onvoldoende nader onderbouwd 
en er bestaat evenmin een wettelijke grondslag voor het opleggen 
van een dergelijke verhoging, die naar het oordeel van de rechtbank 
het karakter van een boete heeft.
Aerodata heeft wel een economisch belang bij een naamsvermel-
ding, i.v.m. het vergroten van haar naamsbekendheid en het bin-
nenhalen van eventuele nieuwe opdrachten. Tot de geleden schade 
draagt bij dat plaatsing van een foto zonder naamsvermelding de 
kans vergroot dat ook derden de foto zonder betaling van een licen-
tievergoeding zullen gebruiken. De rechtbank begroot de schade 
wegens het ontbreken van een naamsvermelding, rekening hou-
dend met deze omstandigheden ex aequo et bono op een bedrag 
van € 6.500.
De vordering t.z.v. winstderving en schadevergoeding wordt toege-
wezen tot een bedrag van € 19.500. De rechtbank wijst bedrag toe 
van € 20.404 (schadevergoeding: € 19.500 plus buitengerechte-
lijke incassokosten: € 904).

Vzr. Rb. Amsterdam 14 juni 2011, B9 9811, IEF 9795 (Hema/Albert 
Heijn) 
Gelijkende zilverkleurige pennenetuis. Geen inbreuk op auteurs-
recht. Geen slaafse nabootsing. Vergoeding deskundigenkosten
Art. 6:162 en 6:96 lid 2 BW

Feiten: In 2006 heeft Hema (eiseres) een door haarzelf geprodu-
ceerd zilverkleurig leatherlook pennenetui op de markt gebracht. 
Ook door Albert Heijn (gedaagde) is een zilverkleurig leatherlook 
pennenetui op de markt gebracht. Daarmee maakt gedaagde vol-
gens eiseres inbreuk maakt op haar rechten. 

Vzr.: Voor zover de door Hema genoemde kenmerken voortvloeien 
uit functionele eisen of ontleend zijn aan eerdere pennenetuis is 
geen sprake van een persoonlijk stempel van de maker. Gelet op 
het door Albert Heijn in het geding gebrachte overzicht van balk-
vormige etuis moet de vorm van het Hema-etui als reeds bestaand 
worden aangemerkt. In dat overzicht is een groot aantal etuis opge-
nomen met een langwerpige rechthoekige slanke vorm. Deze moet 
dan ook als voor een pennenetui gebruikelijk worden aangemerkt. 
De voornaamste kenmerken van het etui (t.w. de vorm, de rits, 
de vouw aan de zijkanten en het lipje) hebben geen oorspronke-

lijk karakter hebben en dragen niet het persoonlijk stempel van de 
maker. Dit geldt ook voor het dubbele stiksel aan weerszijden van 
de rits, aangezien deze stiksels een technische functie hebben: de 
rits wordt met het ene stiksel op zijn plaats gehouden en de stof 
wordt met het andere stiksel afgezoomd.
De uitvoering van het Hema-etui in de zilveren leatherlook met de 
lichtgrijze rits en het lichtgrijze lipje draagt evenmin een persoonlijk 
stempel van de maker. Door Albert Heijn is onweersproken aange-
voerd dat de zilveren leatherlook-stof in de handel algemeen en vrij 
verkrijgbaar is, terwijl het gebruik van een ritssluiting en een lipje 
in een bijpassende kleur gemeengoed is. De keuze van deze stof 
voor een pennenetui is, gelet op de heersende bling bling trend, 
niet als oorspronkelijk aan te merken. Uit het voorgaande volgt dat 
het Hema-etui niet kan worden aangemerkt als een werk in de zin 
van de Auteurswet, zodat er geen auteursrecht op rust.
Ook van slaafse nabootsing is geen sprake, nu Hema onvoldoende 
aannemelijk heeft gemaakt dat haar etui ‘zich aanmerkelijk onder-
scheidt van andere etuis en daarom een eigen gezicht op de etui-
markt heeft.’
Mede gelet op het ontbreken van een merkteken of de naam Hema 
op het etui, kan er voorshands niet vanuit worden gegaan dat het 
publiek het Hema-etui direct zal herkennen als een product van 
Hema. Het Hema-etui komt derhalve evenmin bescherming toe op 
grond van ongeoorloofde mededinging, zodat de vorderingen zul-
len worden afgewezen.
Volgt afwijzing van gevraagde voorzieningen; veroordeling van 
Hema in proceskosten en tot betaling aan Albert Heijn van € 5.000 
aan deskundigenkosten.

Vzr. Rb. Amsterdam 16 juni 2011, B9 9807, IEF 9793 (Schafthuizen/
Van Oorschot)
Toestemming tot publicatie van derde deel van Reve-biografie

Feiten: Schafthuizen (eiser) is auteursrechthebbende op de werken 
van Gerard Reve. Eiser heeft in het verleden aan uitgeverij Van Oor-
schot (gedaagde) schriftelijk toestemming verleend tot het publice-
ren van twee van de drie delen van de biografie van Gerard Reve, 
geschreven door de biograaf Nop Maas, waarin niet gepubliceerd 
werk van Reve wordt geciteerd. Eiser vordert een verbod tot publi-
catie van het derde deel van de biografie zoals die ter goedkeuring 
aan hem is voorgelegd. De daarin opgenomen citaten zouden 
volgens eiser onterecht de indruk wekken dat het leven van Reve 
alleen draaide om drank, seks en geld. Ook zou een verkeerd beeld 
worden gegeven van zijn relatie met Reve. De uitgeverij stelt dat 
eiser ook voor de publicatie van dat derde deel toestemming heeft 
verleend. 

Vzr.: In de overeenkomst van 18 december 2009 is slechts gere-
geld onder welke voorwaarden eiser toestemming verleent voor het 
gebruik van citaten van niet eerder gepubliceerd werk van Gerard 
Reve in deel 2 van de biografie. Uit het enkele feit dat in die over-
eenkomst door eiser inzage in deel 3 is bedongen, kan voorshands 
niet worden afgeleid dat eiser daarmee reeds toestemming heeft 
verleend voor het gebruik van die citaten (ter zake financiën en pri-
vé-personen) van niet eerder gepubliceerd werk van Gerard Reve in 
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deel 3. Deel 3 was immers nog niet gereed en eiser was dus ook nog 
niet bekend met de inhoud daarvan.
Eiser heeft schriftelijk noch mondeling toestemming verleend voor 
het gebruik in deel 3 van de biografie van citaten uit niet eerder 
gepubliceerd werk van Gerard Reve. Publicatie daarvan is dan ook 
in strijd met aan eiser als erfgenaam toekomende auteursrecht 
daarop. De vordering van eiser om gedaagden te verbieden de aan 
hem uitgereikte versie van deel 3 te openbaren, voor zover daarin 
citaten uit niet gepubliceerd werk van Gerard Reve voorkomen, 
zal daarom worden toegewezen. De vraag of met de citaten een 
inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van eiser kan 
derhalve onbesproken blijven.
T.a.v. de vordering om gedaagde te verbieden enig citaat uit niet 
eerder gepubliceerd werk van Gerard Reve op enige wijze te open-
baren, wordt overwogen dat niet is gesteld of gebleken dat gedaag-
de het auteursrecht van eiser op het werk van Gerard Reve niet res-
pecteert. Tussen partijen is slechts in geschil of een overeenkomst 
tot stand is gekomen op grond waarvan eiser als rechthebbende op 
het auteursrecht aan Van Oorschot toestemming verleent tot een 
bepaalde publicatie. Dat gedaagde, indien vaststaat dat een derge-
lijke overeenkomst niet tot stand is gekomen, zich zou willen ver-
oorloven inbreuk te maken op het aan eiser toekomende auteurs-
recht valt uit dit geschil tussen partijen niet op te maken. Voor 
toewijzing van het verbod aan gedaagde enig citaat uit niet eerder 
gepubliceerd werk op enige wijze te openbaren is bij het ontbreken 
van een dreigende onrechtmatige daad dan ook geen plaats.
Volgt verbod de aan eiser aangereikte versie van deel 3 van de bio-
grafie van Gerard Reve of onderdelen daarvan op enige wijze te 
openbaren, voor zover daarin citaten uit niet gepubliceerd werk van 
Gerard Reve zijn opgenomen; dwangsom van € 50.000 (tot max. 
€ 500.000); veroordeling van gedaagde in proceskosten. 

Hof Arnhem 7 juni 2011, B9 9781, IEF 9769 (Nibe/Interfocos)
Beschermingsomvang. Overeenstemmende totaalindrukken. Ver-
moeden van ontlening
Art. 13 Aw
 
Feiten: De Zweedse onderneming Nibe verkoopt houtkachels, o.a. 
onder het merk Contura.
Interfocos is een Nederlandse onderneming die ook haardproduc-
ten verhandelt. Zij verkoopt haar producten in Nederland onder het 
submerk Eco.

De Vzr. Rb. Arnhem (28 oktober 2008, IEF 7209) concludeerde eer-
der dat de houtkachels van Nibe weliswaar werken in de zin van 
de Auteurswet zijn, maar oordeelde na vergelijkingen dat inbreuk 
door de kachels van Interfocos voorshands niet aannemelijk was 
en achtte een bodemprocedure nodig voor een grondiger markt-
onderzoek.

Hof: Het hof stelt voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming 
is vereist dat het werk een eigen intellectuele schepping is van de 
auteur (HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 Infopaq). De vorm mag niet 

ontleend zijn aan een ander werk en moet het resultaat zijn van 
scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en daar-
mee voortbrengsel van de menselijke geest (HR 30 mei 2008, LJN 
BC2153). Het werkbegrip van de Auteurswet vindt zijn begrenzing 
waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat 
noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 
16 juni 2006, LJN AU8940). Daarnaast vindt het werkbegrip zijn 
begrenzing waar het eigen, oorspronkelijke karakter enkel bepaald 
wordt door reeds bekende stijlelementen (HR 28 juni 1946, NJ 
1946, 712). Beslissend is de situatie op het moment waarop de 
modellen voor het eerst openbaar zijn gemaakt (HR 16 april 1999, 
LJN: ZC2889).
De Contura kachels 520T en 660T zijn openbaar gemaakt in maart 
2001 resp. twee jaar later in 2003. De Contura 660T stemt overeen 
met de Contura 520T; zij wijkt slechts daarvan af door het bovenin 
aangebrachte, aan de voorzijde opengelaten ovencompartiment.
Het hof komt tot de voorlopige slotsom dat Interfocos niet aan-
nemelijk heeft gemaakt dat de Contura kachels 520T en 660T ont-
leend zijn aan een ouder werk.
Interfocos heeft verdedigd dat functioneel bepaald zijn: de spek-
steen, het houtopbergcompartiment, de ronde vorm, het houtrek-
je, de sparing boven de deur, het schudrooster op de bodem, de 
opberglade, het symbool zacht-hard (schuifje) en het ovencompar-
timent. Naar het oordeel van het hof hebben al deze onderdelen 
weliswaar een gebruiksfunctie, maar kan niet gezegd worden dat 
de vormgeving daarvan zozeer het resultaat is van een door techni-
sche uitgangspunten beperkte keuze dat de Contura kachel niet als 
een auteursrechtelijke beschermd werk kan worden aangemerkt.
Naar het voorlopige oordeel van het hof dienen de Contura 660T en 
de Contura 520T vanwege (de combinatie van) de daarin gemaakte 
en creatieve keuzes te worden beschouwd als werken in de zin van 
de Auteurswet.
Voorop moet worden gesteld dat het bij de beantwoording van de 
vraag of sprake is van auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging 
erop aankomt of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zoda-
nige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere 
werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken 
te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk 
als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt (HR 29 novem-
ber 2002, NJ 2003, 17). Het gebruik van hetzelfde materiaal en het 
volgen van eenzelfde stijl brengen nog niet mee dat van een ver-
veelvoudiging in gewijzigde vorm sprake is (HR 28 juni 1946, NJ 
1946, 712). Voorts wettigt niet reeds het enkele feit dat tussen een 
werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen 
en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van 
overeenstemming bestaan het vermoeden dat het laatste de vrucht 
is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van 
overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is 
dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoor-
deeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in 
auteursrechtelijke zin sprake is (HR 29 november 2002, NJ 2003, 
17).
Anders dan Interfocos voorstaat, kunnen na maart 2001 ontwor-

Contura 520T en 660T

Eco 600 en 610
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pen en/of op de markt gebrachte kachels geen rol spelen bij de 
beoordeling van de overeenstemmende totaalindruk, al zouden de 
kachels alle deel uitmaken van een bepaalde trend en/of stijl.
Aan Interfocos moet worden toegegeven dat de beschermingsom-
vang van de beide kachels van Nibe Contura 520T en 660T als 
gevolg van de combinatie van de vijf elementen zeer beperkt is. 
Desondanks hebben de Contura 520T resp. de 660T met de Eco 
600 resp. 610 allemaal de beschermde combinatie van de vijf ele-
menten gemeen, waarvan vooral de t.o.v. de cilindrische mantel 
prominent teruggetrokken gietijzeren fractie/taartpunt tussen de 
kopse hoge zijden van de mantel een blikvanger vormt en de totale 
vormgeving beheerst. Door de auteursrechtelijk beschermde com-
binatie van de vijf elementen stemmen de totaalindrukken over-
een.
Ook in samenhang met verschillen vertonen de Eco 600 en 610 
in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de 
Contura 520T en 660T dat de totaalindrukken die de werken maken, 
te weinig verschillen opleveren voor het oordeel dat de eerstbe-
doelde werken (Eco 600 en 610) als zelfstandige werken kunnen 
worden aangemerkt.
Aan de daaraan verbonden omkering van de bewijslast (in kort 
geding: om aannemelijk te maken) van het verweer van Interfocos 
dat zij de Eco 600 en 610 niet heeft ontleend aan de Contura 520T 
en 660T, heeft Interfocos niet voldaan met haar, door Nibe bestre-
den, stelling dat zij aan de doorontwikkeling tot de Eco 600 en 610 
op haar ontwerpafdeling met een heel team van ontwerpers heeft 
gewerkt.
Op grond van het voorgaande moet er voorshands van worden uit-
gegaan dat de Eco 600 en 610 ongeoorloofde verveelvoudigingen 
zijn van de Contura 520T en 660T. 
Het hoger beroep slaagt op de grondslag van auteursrecht. De grie-
ven omtrent slaafse nabootsing behoeven geen bespreking. 
Volgt vernietiging vonnis. Interfocos wordt bevolen iedere verdere 
inbreuk op de exclusief aan Nibe toekomende auteursrechten ter 
zake de Contura 520T en de 660T te staken en gestaakt te houden. 
Dwangsom € 10.000 per product waarmee bevel wordt overtreden 
(max. € 1.000.000).

Rb. Amsterdam 13 juli 2011, B9 9944, IEF 9959 (Smith/Vrije Univer-
siteit)
Ongeautoriseerde opname van kerstkaartfoto’s in beeldbank en 
plaatsing op website. Berekening schadevergoeding. Naamsver-
melding natuurlijke maker bij fictief makerschap.
Art. 7 en 25 Aw

Feiten: Peter Smith (eiser) heeft in opdracht van gedaagde (VU) 36 
foto’s gemaakt voor een kerstkaart 2011, voor eenmalig gebruik. 
Zonder toestemming van eiser heeft gedaagde zijn foto’s in een 
beeldbank opgenomen, met vermelding van de VU als auteurs-
rechthebbende. Ook heeft gedaagde foto’s van eiser zonder ver-
melding van zijn naam op haar website geplaatst. 
Rb.: Door plaatsing van de foto’s in de beeldbank is sprake van een 
openbaarmaking zonder toestemming, waarmee VU inbreuk maakt 
op de auteursrechten van Smith. Het geschil tussen partijen spitst 
zich toe op de ten gevolge van de inbreuk geleden schade.
Eiser stelt schade te hebben geleden als gevolg van de inbreuk, 
bestaande uit inkomstenderving, en begroot deze op € 300 per 
foto, daarmee aansluiting zoekend bij de tarieven die de Universi-
teit Utrecht (UU) betaalt voor een exclusieve licentie voor de duur 
van 10 jaar. De schade als gevolg van het niet vermelden van zijn 
naam, waardoor hij opdrachten is misgelopen, begroot hij op 100% 
van de schadevergoeding wegens de auteursrechtinbreuk.
De rechtbank stelt vast dat partijen geen afspraken hebben gemaakt 
over tarieven voor gebruik in een beeldbank. Hoewel zij daarover 
hebben onderhandeld, zijn zij niet tot overeenstemming gekomen. 
Aangezien VU inbreuk heeft gemaakt op auteursrecht van eiser 
kan het niet zo zijn dat VU bepaalt welke licentievergoeding eiser 

had kunnen vragen voor gebruik van de foto’s op de beeldbank. 
VU heeft nagelaten voorafgaand aan het gebruik toestemming van 
eiser te vragen. Had zij dit wel gedaan, dan had zij wellicht over de 
vergoeding kunnen onderhandelen.
De door eiser voor de berekening van zijn vordering gehanteerde 
tarieven van de UU zien op een exclusieve licentie voor de duur 
van 10 jaar. De rechtbank acht dat geen passende vergoeding in de 
thans voorliggende situatie. Daarbij neemt zij in aanmerking dat 
eiser voor de opdracht € 250 excl. btw heeft ontvangen en de 36 
kerstkaartfoto’s slechts gedurende iets meer dan 3 maanden in de 
beeldbank hebben gestaan. De rechtbank zal daarom de door eiser 
gehanteerde tarieven van de Universiteit naar rato toepassen, uit-
gaande van een licentie voor een jaar. Dat brengt de gederfde licen-
tievergoeding op 36 x € 300: 10 = € 1.080 (excl. btw).
Vast staat dat bij de in de beeldbank van VU geplaatste kerstkaart-
foto’s de naam van eiser ten onrechte niet is vermeld. Daarmee is 
door VU inbreuk gemaakt op het persoonlijkheidsrecht van eiser. 
Het is niet uit te sluiten dat eiser opdrachten is misgelopen, doordat 
VU zijn naam niet bij de kerstkaartfoto’s heeft vermeld. De recht-
bank zal daarom d.m.v. schatting een schadevergoeding vaststellen 
voor deze inbreuk. De rechtbank ziet aanleiding om in navolging 
van eiser een vergoeding te bepalen die 100% bedraagt van de door 
VU verschuldigde vergoeding voor gebruik in de beeldbank (dus 
€ 1.080 excl. btw). Het totaal van de te betalen vergoeding komt 
daarmee op € 2.160 excl. btw (incl. 19% btw is dat € 2.570,40). 
Aangezien VU al € 1.850 incl. btw aan eiser heeft betaald, resteert 
er € 720,40 door VU te voldoen.
Eiser heeft gevorderd om VU te gebieden zijn naam te vermelden 
bij alle (ca. 300) foto’s van zijn hand die op de website van de VU 
zijn gepubliceerd of zal publiceren. Een aantal van die foto’s heeft 
eiser evenwel gemaakt als uitzendkracht bij resp. als werknemer 
van de VU. Volgens de VU ligt het auteursrecht op die foto’s op 
grond van art. 7 Aw bij haar en heeft eiser daarom geen recht op 
naamsvermelding bij die foto’s.
Dat een deel van de door eiser in de beeldbank opgenomen foto’s 
zijn gemaakt toen hij op uitzendbasis dan wel in loondienst van VU 
heeft gewerkt, doet naar het oordeel van de rechtbank niet af aan 
zijn recht op naamsvermelding. De aard van het persoonlijkheids-
recht op naamsvermelding verzet zich ertegen dat dit recht d.m.v. 
het fictieve makerschap ex art. 7 Aw aan een werkgever toekomt en 
niet aan de fysieke maker. Dit verweer treft daarom geen doel.
Iedere verdere beslissing wordt aangehouden omdat overeenstem-
ming tussen partijen over opname van de naam van Smith in een 
colofon niet uitgesloten kan worden.

Wetgeving

Auteursrechtbeleid

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vra-
gen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
naar aanleiding van zijn Speerpuntenbrief auteursrecht 20©20 
d.d. 11 april 2011 (TK 2010–2011, 29 838, nr. 29).
Mede namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, heeft de Staatssecretaris van V&J op deze vragen zijn reactie 
gegeven bij brief van 6 oktober 2011.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 29 838, nr. 30

Eindrapportage Werkgroep Pastors

In zijn Speerpuntenbrief Auteursrecht 20©20 wijst Staatssecre-
taris Teeven van Veiligheid en Justitie onder meer op het belang 
van de one-stop-shop voor gebruikers, van transparant collectief 
beheer, en van een duurzame structuur voor onderhandelingen, 
incasso en klachten. De binnen de Werkgroep verbetering incasso 
auteursrecht (Werkgroep Pastors) opgebouwde goede relatie tus-
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sen de collectieve beheersorganisaties en het bedrijfsleven kan, zo 
stelt de staatssecretaris in zijn brief, worden bestendigd. Verdere 
verbeteringen moeten mogelijk zijn.
Ten behoeve van het in de Speerpuntenbrief aangekondigde over-
leg met partijen in de Werkgroep, heeft de werkgroep de resultaten 
tot nu toe alsmede aanbevelingen voor het vervolg in haar brief van 
1 september 2011 naar de Staatssecretaris van V&J en de Minister 
van Economische zaken, Landbouw en Innovatie verstuurd.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, Bijlage bij Kamerstuk 29 838, 
nr. 30

Topsalarissen bij Buma/Stemra

Vragen van de Tweede Kamerleden Van Dijk en Gesthuizen (beiden 
SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de top-
salarissen bij Buma/Stemra (ingezonden 12 mei 2011) en antwoor-
den van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 
29 juni 2011)
 
Vraag 1: Kent u het bericht ‘Buma/Stemra-directie zit fors boven 
balkenendenorm’ (in de Volkskrant, 10 mei 2011)?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is het waar dat de voormalige directeur van Buma/Stemra 
voor acht maanden werken 379 duizend euro verdiende en dat ook 
minimaal twee andere bestuurders meer dan 200 duizend euro 
verdienden? Zijn er nog meer salarissen binnen deze organisatie 
uitgekeerd die hoger zijn dan het salaris van een minister? Zo ja, 
hoeveel en aan wie? 
Antwoord: Uit het jaarverslag leid ik af dat de voormalig directeur 
van Buma/Stemra, de huidig directeur en een bestuurslid 200 000 
euro of meer verdienden. Over de salarissen van andere medewer-
kers van Buma/Stemra zijn in het jaarverslag geen mededelingen 
gedaan. 

Vraag 3: Wat vindt u van deze topsalarissen?
Vraag 4: Deelt u de mening dat de geïnde vergoedingen zoveel 
mogelijk ten goede moeten komen aan de creatieve makers die hier 
recht op hebben, dat niet over de ruggen van deze mensen zoveel 
mogelijk geld moet worden verdiend en dat om die reden beschei-
den salarissen bij een organisatie als Buma/Stemra op zijn plaats 
zijn? 
Vraag 5: Vindt u deze topsalarissen in overeenstemming met het 
doel van deze organisatie, te weten het tegen zo laag mogelijke kos-
ten verdelen van de vergoedingen over de muziekauteurs en dat het 
doel niet is om winst te maken?
Vraag 6: Welke democratische mogelijkheden hebben de leden en 
andere belanghebbenden bij vereniging Buma en stichting Stemra 
zelf om deze salarissen aan de orde te stellen en deze te verlagen? 
Antwoord: Ik deel de mening dat de geïnde vergoedingen zoveel 
mogelijk ten goede moeten komen aan de makers. Dit is ook het 
doel van Buma/Stemra. Omdat Buma/Stemra een particuliere 
organisatie is, is het in eerste instantie aan het bestuur en de leden 
(bij Stichting Stemra: aangeslotenen) om over de bezoldiging te 
beslissen. In de inrichting en opzet van Buma/Stemra bestaan 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de salari-
ering, doordat de leden het bestuur kiezen en de statutaire directie 
benoemen. Ook op de algemene ledenvergadering kan dit onder-
werp aan de orde worden gesteld. Het ligt ook voor de hand dat 
de leden dit onderwerp desgewenst op de agenda zetten. Zij zijn 
immers de rechthebbenden. Ik verwacht dat de bijzondere positie 
die Buma/Stemra heeft, als enig bemiddelaar van muziekauteurs-
recht met daardoor een zekere maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, bij deze discussie over het salaris zal worden betrokken en 
dat er stappen in de goede richting worden gezet. Hiernaast merk 

ik op dat in het thans bij de Tweede Kamer aanhangige voorstel 
tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen 
met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties 
voor auteurs- en naburige rechten (‘Wet toezicht’) (Kamerstukken 
2008–09, 31 766, nr. 2) verplichtingen zullen worden ingevoerd om 
de bezoldiging van het bestuur, de raad van toezicht en de directie 
transparant te maken. Eveneens zal de mogelijkheid worden geïn-
troduceerd om bij bovenmatige salarissen in te grijpen, door nor-
mering bij algemene maatregel van bestuur. In de toelichting bij de 
tweede nota van wijziging (Kamerstukken 2009–10, 31 766, nr. 9) 
is aangegeven dat de uitkomsten van de zelfregulering uiterlijk eind 
2012 zullen worden geëvalueerd en dat dan nadere stappen worden 
overwogen. 

Vraag 7: Wat is uw reactie op de forse kritiek van enkele bestuursle-
den van Buma/Stemra in de Volkskrant?
Vraag 8: Vindt u de werkwijze van deze organisatie, waaronder ook 
het tot stand komen van de salarissen, voldoende transparant? Zo 
nee, welke maatregelen gaat u nemen om de transparantie te ver-
groten? 
Antwoord: Ik ondersteun het streven van deze bestuurders naar 
een transparante werkwijze. Buma/Stemra werkt aan het verbete-
ren van de transparantie. Zo is de publicatie van de salarissen van 
de bestuursleden een eerste stap geweest. In de laatste algemene 
ledenvergadering van Buma/Stemra is men akkoord gegaan met 
een statutenwijziging die het mogelijk maakt om een onafhanke-
lijke voorzitter te benoemen. Ook hebben de collectieve beheers-
organisaties gezamenlijk afspraken gemaakt om tot een meer 
transparante werkwijze te komen, in het kader van de werkgroep 
Pastors. Dit zijn stappen in de goede richting. Hiernaast verwacht 
ik dat het wetsvoorstel tot wijziging van de wet toezicht een belang-
rijke bijdrage kan leveren om de werkwijze van Buma/Stemra en 
andere collectieve beheersorganisaties inzichtelijker te maken. Zo 
zal Buma/Stemra onder het preventief toezicht van het College van 
Toezicht Auteurs- en naburige rechten gaan vallen. Hiernaast wordt 
de openbaarmaking van bepaalde gegevens in de wet vastgelegd, 
waaronder de bezoldiging van de bestuursleden, de dagelijkse 
leiding en de raden van toezicht en wordt de mogelijkheid geïn-
troduceerd om het salaris bij algemene maatregel van bestuur te 
normeren. 

Vraag 9: Is het waar dat diverse bestuurders van deze organisatie 
een spreekverbod is opgelegd? Wat vindt u hiervan?
Vraag 10: Bent u bereid ervoor te zorgen dat de salarissen bij Buma/
Stemra naar beneden worden bijgesteld en in ieder geval niet hoger 
zullen zijn dan het salaris van een minister? Zo nee, waarom niet? 
Vraag 11: Bent u in ieder geval bereid het College van Toezicht op 
de collectieve beheersorganisaties te vragen hier onderzoek naar 
te laten doen, zowel naar de salarissen, de democratische controle 
hierop, de transparantie en het opgelegde spreekverbod? Zo nee, 
waarom niet? 
Antwoord: Vanuit Buma/Stemra heb ik begrepen dat is afgesproken 
om één aanspreekpunt voor de pers aan te wijzen, bij monde van 
de bestuursvoorzitter. Het is in eerste instantie aan deze vereniging 
en aan hun bestuurders om hun eigen handelswijze te bepalen. Dit 
geldt ook met betrekking tot de salarissen. Omdat Buma/Stemra 
als collectieve beheersorganisatie met een overheidsvergunning 
een bijzondere positie heeft, staat Buma/Stemra onder toezicht. 
Op grond van artikel 2 van de Wet toezicht, ziet het College van 
Toezicht onder meer toe op het financiële beleid, bepaalde aspec-
ten van de taakuitoefening (namelijk het betrekken van het belang 
van de betalingsplichtigen) en de inning en verdeling van gelden. 
Een onderzoek zou vooral op deze aspecten betrekking hebben. Het 
College ziet vooralsnog geen aanleiding om onderzoek te doen. 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel nr. 2998
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