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

Rechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda en 
verschenen

Nederland

Rechtspraak

Rb. Utrecht 12 oktober 2011, B9 10261, IEF 10321 (Rubik/Beckx Trading 
en Out of the Blue)
Rubik’s kubus. Technisch en functioneel bepaalde vorm? Mogelijk-
heid van creatieve keuzes.

Feiten: Rubik (eiser), uitvinder van de zogenaamde Rubik’s Cube, 
stelt dat Beckx Trading en Out of the Blue (gedaagden) met het in 
Nederland aanbieden van versies van de kubus inbreuk maken op 
zijn auteursrecht in basale uitvoering (zonder kleuren). 

Rb.: De kern van het geschil betreft het antwoord op vraag of de 
meest basale uitvoering van Rubiks kubus zich leent voor auteurs-
rechtelijke bescherming. 
Rubik roept uitdrukkelijk niet de bescherming in van de kleuren die 
hij op zijn kubus heeft aangebracht, noch van de specifieke maat-
voering of de wijze van afwerking ervan. Deze constatering is van 
belang, omdat vaststaat dat in het arrest van Hof Amsterdam 16 
juli 1981, BIE 1982,50 de versie voorlag van de kubus met de daarop 
aangebrachte kleuren. Gelet op het belang dat het Hof Amsterdam 
in die zaak aan de kleuren toekende, leent dat arrest zich niet voor 
toepassing op de onderhavige zaak.
Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of 
Rubiks kubus in zodanige mate technisch en functioneel bepaald is 
dat deze niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking 
komt.
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 16 juni 2006 (Lancôme/Keco-
fa) bepaald dat het werkbegrip van de Auteurswet zijn begrenzing 
vindt waar het eigen oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft 
wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. 
Om te kunnen bepalen in hoeverre Rubiks kubus bepaald wordt 
door technische elementen is van belang welk technisch probleem 
met Rubiks kubus werd opgelost en of er bij de oplossing daarvan 
creatieve keuzes mogelijk waren. Het ‘probleem’ dat Rubik wenste 
op te lossen (zoals ook kenbaar is uit het object zelf), bestond erin 
om de onderdelen van een object van plaats te laten veranderen 

zonder dat het object uit elkaar zou vallen. De kern van de techni-
sche oplossing die Rubik daarvoor heeft gevonden, is het ontwer-
pen van een constructie van drie assen, aan de uiteinden voorzien 
van blokjes, die er (tezamen) voor zorgen dat de onderdelen van de 
kubus – ook bij het draaien daarvan – bij elkaar blijven.
Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit 
het voorgaande dat Rubik uit technisch oogpunt beperkt was in de 
keuzes die hij bij de vormgeving van het beoogde draaibare object 
kon maken. Het ontbreken van een vaste verbinding tussen de ele-
menten en de draaibaarheid van Rubiks kubus zijn de technische 
randvoorwaarden voor de oplossing van Rubiks ‘probleem’, zodat 
die elementen niet als creatieve keuzes van Rubik kunnen worden 
aangemerkt. 
Afgezien van de eisen die de techniek aan Rubiks kubus stelt 
(draaibaarheid en het ontbreken van een vaste verbinding tussen 
de onderdelen), geldt dat Rubiks kubus ook door functionele ele-
menten is bepaald. Het doel van Rubiks kubus is tweeledig: om 
te worden gebruikt voor de uitleg van driedimensionale geometrie 
aan studenten en voor het spelen van een 3D-puzzel. De functie 
van Rubiks kubus als 3D-spel brengt mee dat de afzonderlijke 
kubusvormige elementen individueel identificeerbaar moeten zijn, 
omdat anders het spelelement zou ontbreken. De speler moet de 
elementen individueel kunnen volgen om te kunnen bepalen of hij 
met het oplossen van de puzzel op de goede weg is. Dit betekent 
dat dit element niet kan worden aangemerkt als een creatieve keuze 
van de maker, maar moet worden aangemerkt als een functioneel 
bepaald element.
Afgezien van deze functionele beperkingen geldt dat de kubus als 
vorm al eeuwen bestaat, en de keuze voor die vorm derhalve in 
beginsel niet als oorspronkelijk kan worden aangemerkt.
Rubik heeft voor de meest basale vorm, de kubus, gekozen en deze 
vervolgens op de meest basale wijze opgedeeld, namelijk in meer-
dere kleinere kubussen die tezamen de grote kubus vormen. Dat 
Rubiks kubus is opgedeeld in 3x3x3 kleinere kubussen moet ook 
als basale uitwerking van het idee van een draaibare, in meerdere 
kubussen uitgesplitste kubus worden aangemerkt.
Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel van de voorzie-
ningenrechter in de keuze van Rubik voor de kubus als hoofdvorm 
en de splitsing daarvan in 26 (schijnbaar 27) kleinere kubussen 
geen creatieve keuze van Rubik te ontdekken.
Aan de basale versie van de Rubiks kubus komt geen auteursrech-
telijke bescherming toe. Volgt afwijzing der vorderingen en veroor-
deling van eiser in de proceskosten.

Vzr. Rb. Arnhem 26 augustus 2011, B9 10071, IEF 10124 (Heijboer/
Fanahave)
Verhandeling schaalmodel NAC-voetbalstadion. Auteursrechtelijk 
beschermde trekken van stadion. Verveelvoudiging. Totaalindruk-
ken van stadion en miniatuur verschillen te weinig: miniatuur is 
geen zelfstandig werk.
Art. 13 Aw

Feiten: BO.2 is de architect van het NAC-voetbalstadion ‘Rat Ver-
legh’ te Breda.

Rubiks kubus (in basale uitvoering)

enkele kubussen van gedaagden
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BO.2 (licentiegever) en Heijboer (licentienemer) hebben een over-
eenkomst gesloten, waarbij Heijboer (eiser) een exclusieve licentie 
heeft gekregen om schaalmodellen in de meest uitgebreide vorm 
van het woord van het stadion te vervaardigen, op de markt te bren-
gen en te verkopen. 
Fanahave (gedaagde) biedt via haar website miniatuurmodellen 
van het stadion (zowel met als zonder dak) aan.

Vzr.: Voorop wordt gesteld dat voor zover het stadion een auteurs-
rechtelijk beschermd werk is, ook het vervaardigen van een mini-
atuurmodel ervan een recht is dat uitsluitend toekomt aan de 
maker/ontwerper van dat stadion, en dat wanneer anderen een 
miniatuurmodel van het stadion vervaardigen zij inbreuk (kunnen) 
maken op het auteursrecht van de architect. 
Het enkele feit dat een architect, anders dan makers van bijvoor-
beeld films, boeken of cd’s, in beginsel slechts eenmalig honora-
rium ontvangt voor het ontwerp van een bouwwerk, welk bouw-
werk vervolgens over het algemeen ook slechts eenmalig wordt 
gerealiseerd, maakt op zichzelf niet dat daarmee geen recht op of 
belang bij handhaving van zijn (mogelijke) auteursrechten op dat 
ontwerp/bouwwerk zou bestaan voor zover het verveelvoudigingen 
daarvan betreft, zoals hier in de vorm van miniatuurmodellen.
Het is op zichzelf juist dat wanneer het gaat om een voetbalstadion 
bepaalde functionaliteitseisen (vanzelfsprekend) een rol spelen. 
Ieder stadion heeft immers een grasveld van bepaalde afmetin-
gen met tribunes daar omheen, voorzien van een vrije, dragende 
overkapping om het zicht vanaf de tribunes niet te beperken. Daar 
staat echter tegenover dat ook bij een voetbalstadion elementen, 
die afzonderlijk beschouwd geen auteursrechtelijk te beschermen 
schepping van de auteur vormen, door de keuze, schikking, vorm-
geving en combinatie daarvan gezamenlijk wel als ‘werk’ kwalifi-
ceren. Voorshands wordt geoordeeld dat dit bij het onderhavige 
stadion het geval is.
De volgende elementen beschouwt de Vzr. als de meest wezenlijke 
en oorspronkelijke kenmerken en daarmee als de auteursrechtelijk 
beschermde trekken van het stadion: 
1. de vier (in grijze naturelkleur uitgevoerde) hoektorens aan de 
buitenkant van het stadion, 2. dezelfde (in baksteen rode kleur 
uitgevoerde) vier hoektorens van het stadion, die ook aan de bin-
nenzijde zichtbaar zijn, 3. de drie uit de gevel uitspringende, bol-
vormige zijden aan de buitenkant van het stadion en 4. de witte 
overkapping van het stadion.
Daarmee heeft het stadion een eigen oorspronkelijk karakter en 
draagt het stadion het persoonlijk stempel van de maker.
Vergelijking van het stadion en het miniatuurmodel leidt tot de 
conclusie dat het miniatuurmodel van Fanahave in het geheel 
genomen sterk overeenstemt met het stadion. Alle auteursrechte-
lijk beschermde trekken van het stadion zijn terug te vinden in het 
miniatuurmodel van Fanahave. Dat het miniatuurmodel veel meer 
‘gedrongen’ overkomt en dat de verhoudingen niet kloppen met 
de werkelijkheid, is voor de totaalindruk als zodanig niet relevant. 
Evenmin kan worden gezegd dat door de verkleining de auteurs-
rechtelijk beschermde trekken van het stadion verloren zijn gegaan. 
Deze trekken zijn ook na de verkleining in het miniatuurmodel 

goed waarneembaar. De totaalindrukken die het stadion en het 
miniatuurmodel maken verschillen in dit geval te weinig om te oor-
delen dat het miniatuurmodel als een zelfstandig werk kan worden 
aangemerkt. De door Fanahave genoemde en ontegenzeglijk aan-
wezige verschillen worden voor de totaalindruk van ondergeschikt 
belang geacht.
Dat in het miniatuurmodel van Fanahave de wezenlijke kenmerken 
van het stadion zijn overgenomen ligt overigens ook voor de hand, 
omdat Fanahave juist een product op de markt heeft willen brengen 
dat een min of meer natuurgetrouwe weergave vormt van het oor-
spronkelijke voetbalstadion. Immers, de voornaamste doelgroep 
van het miniatuurmodel zijn de NAC-supporters. Voor de hand ligt 
dat zij geen miniatuurmodel willen van een willekeurig voetbalsta-
dion, maar van het NAC-stadion, dat dus ook als zodanig herken-
baar moet zijn.
Het miniatuurmodel van Fanahave moet worden aangemerkt als 
een verveelvoudiging van het stadion, hetgeen een inbreuk oplevert 
op het (overgedragen) auteursrecht van Heijboer, nu voor die ver-
veelvoudiging geen toestemming is gegeven.
Vorderingen toegewezen; dwangsom € 1.000,– (max. € 250.000,–); 
veroordeling van Fanahave in proceskosten.
 
Rb. Den Haag 25 augustus 2011, B9 10062, IEF 10113 (Qoncepts/Mer-
curius) 
Auteursrecht op woon-/werkschip Qrooz. Totaalindrukken
Art. 13 Aw

Feiten: P. heeft aan Qoncepts een licentie verstrekt m.b.t. het 
auteursrecht op zijn ontwerp van de ‘Qrooz’, een woon-/werkschip. 
Voorts is aan Qoncepts machtiging verstrekt om het auteursrecht 
zowel in als buiten rechte op eigen naam te handhaven.
Qoncepts (eiseres) en Mercurius (gedaagde) hebben in novem-
ber 2009 resp. maart 2010 een overeenkomst gesloten waarin aan 
Mercurius een licentie is verstrekt voor de bouw en verkoop van de 
Qrooz 03 resp. Qrooz 04. 

de Qrooz

Qrooz 03 (Sharq Explorer)
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Mercurius (gedaagde) maakt volgens Qoncepts (eiseres) inbreuk 
op het auteursrecht op het woon-/werkschip de Qrooz, door afbeel-
dingen ervan te publiceren. 

Rb.: Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op het auteursrecht 
gaat het om de totaalindrukken. Wat betreft de gestelde inbreuk 
op het auteursrecht van P. moet worden onderzocht of de Sharq 
Explorer en Sharq Traveller in zodanige mate de auteursrechtelijk 
beschermde trekken van het ontwerp van P. vertonen dat de totaal-
indrukken die de schepen maken te weinig verschillen voor het oor-
deel dat de Sharq Explorer en Sharq Traveller als een zelfstandig 
werk kunnen worden aangemerkt.
Toetsend aan deze criteria moet voorshands met Qoncepts worden 
geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, 
sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou 
bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Travel-
ler.
Derhalve dreigt inbreuk. Dat de eerder verstrekte licentie is stand 
is gebleven en dat Mercurius voor die licentie heeft betaald doet 
daaraan niet af omdat die licentie zich niet uitstrekt over andere 
schepen dan de Qrooz 03 en Qrooz 04.
Mercurius wordt verboden inbreuk te maken op het hiervoor ver-
melde auteursrecht m.b.t. het ontwerp van de Qrooz schepen door 
nieuwe exemplaren daarvan te vervaardigen of te verkopen (dwang-
som € 250.000,–).

Vzr. Rb. Amsterdam 23 september 2011, B9 10178, IEF 10230 (CCCP/
Talpa)
Auteursrecht op Draadstaal-typetjes Fred en Ria Onderbuik en Joop 
en Leon in de snackbar

Feiten: TV-productiemaatschappij CCCP heeft voor de VPRO van 
2007 t/m 2009 samen met Dennis van de Ven en Jeroen van 
Koningsbrugge het programma ‘Draadstaal’ geproduceerd. Pro-
ductiemaatschappij Talpa produceert thans samen met o.m. Den-
nis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge het tv-programma 
‘Neonletters’ t.b.v. de AVRO. Begin 2010 hebben CCCP en Talpa 
onderhandeld over de mogelijke verkoop van alle rechten verbon-
den aan het tv-programma ‘Draadstaal’ aan Talpa. Partijen hebben 
daarover geen overeenstemming bereikt.

Vzr.: In dit geding gaat het om de auteursrechten op de typetjes 
‘Fred en Ria Onderbuik’ en ‘Joop en Leon in de snackbar’. Talpa 
heeft niet betwist dat op die typetjes auteursrechten rusten en heeft 
onvoldoende gemotiveerd betwist dat die auteursrechten toekomen 
aan CCCP. Evenmin heeft Talpa betwist dat zij in het huidige sei-
zoen van het programma ‘Neonletters’ gebruik maakt van die type-
tjes. De stelling dat Van de Ven de typetjes heeft bedacht en samen 
met Van Koningsbrugge verder heeft uitgewerkt is onvoldoende om 
aan te nemen dat Talpa geen inbreuk maakt op de auteursrechten 
van CCCP. In de samenwerkingsovereenkomsten tussen CCCP 
en Van de Ven resp. Van Koningsbrugge zijn die auteursrechten 
immers overgedragen aan CCCP. De vordering van CCCP betreffen-
de het staken van inbreuk is dan ook toewijsbaar, voor zover het het 
gebruik van de typetjes ‘Fred en Ria Onderbuik’ en ‘Joop en Leon 
in de snackbar’ betreft. Voor zover CCCP heeft gesteld dat Talpa 
eveneens inbreuk maakt door het gebruik van het format, de scripts 
en het ‘ready made product’ van het programma ‘Draadstaal’ heeft 
zij die stelling onvoldoende onderbouwd. Het daarop gerichte deel 
van de vordering wordt daarom afgewezen.
De gevorderde dwangsom (€ 500.000,–) zal worden toegewezen, 
tot een maximum van € 2 miljoen. Talpa heeft ten onrechte haar 
commerciële belang bij de uitzending van 19 september jl. laten 
prevaleren boven het gerechtvaardigde belang van CCCP om eerst 
de schending van haar rechten te bespreken en daarvoor een oplos-
sing te zoeken. Daarom wordt een zware financiële prikkel tot nako-
ming aan het verbod verbonden.
Volgt veroordeling van Talpa om iedere inbreuk op de auteursrech-
ten van CCCP op de Draadstaal-typetjes ‘Fred en Ria Onderbuik’ 
en Joop en Leon in de snackbar’ te staken en gestaakt te houden; 
dwangsom € 500.000,– (max. € 2 miljoen). Veroordeling van Tal-
pa in proceskosten.

Wetgeving

Buma/Stemra

Vragen van het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) aan de Staats-
secretaris van Veiligheid en Justitie over het functioneren van 
Buma/Stemra (ingezonden 8 juli 2011) en antwoorden van Minister 
Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 24
augustus 2011)

Vraag 1: Heeft u kennis genomen van de artikelen in de Volkskrant 
over Buma/Stemra?1 Wat is uw reactie op de verschillende artike-
len?
Antwoord: Ja, ik heb kennisgenomen van de artikelen. Een aantal 
van de artikelen is eerder aanleiding geweest voor kamervragen. Ik 
verwijs u voor een reactie op die artikelen naar de antwoorden op 
kamervragen 2011Z03505, 2011Z03507 en 2011Z09757. In aanvul-
ling daarop verwijs ik u naar de onderstaande antwoorden.

Vraag 2: Klopt het dat Buma via haar wettelijke taak rond open-
baarmaking een monopolie-positie heeft waardoor muzikanten die 
rechten willen innen geen keuze hebben dan gebruik te maken van 
de diensten van Buma/Stemra?
Antwoord: Op basis van artikel 30a van de Auteurswet heeft een 

Crooz 04 (Sharq Traveller)

Fred en Ria Onderbuik

Joop en Leon in de snackbar

1 ‘Kafka voor gevorderden: Hoe een liedjesmachine vastliep in een moeras rond 

zijn auteursrechten’ (7 juli 2011), ‘Leden wippen mister Buma’ (24 mei 2011), 

‘Auteurs publieke omroep afgeknepen’ (14 mei 2011), ‘Buma/Stemra-directie zit 

fors boven balkenendenorm’ (10 mei 2011), ‘Hoe Buma/Stemra werkt, grenst 

aan bestuurlijke krankzinnigheid’ (4 mei 2011), ‘Buma/Stemra kent in feite twee 

besturen’ (4 mei 2011), ‘Componist spekt eigen kas met hulp van Buma/Stemra’ 

(16 februari 2011) en ‘Schrille wanklanken in de muziekindustrie; Buma/Stemra 

“Financiële blackbox” in de auteursrechtenwereld’ (16 februari 2011).

AMI actua 6-2011.indd   241 13-12-2011   12:04:53



2 4 2 ami       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 2 0 1 1 / 6

bedrijf dat wil bemiddelen inzake het muziekauteursrecht, toestem-
ming nodig van de Minister van Justitie. Tot op heden is die toe-
stemming enkel verleend aan de vereniging Buma. Buma beschikt 
hierdoor in Nederland feitelijk over een monopoliepositie. Muziek-
auteurs zijn overigens niet verplicht om de licentieverlening inzake 
de uitvoering van een werk in een radio- of televisieprogramma of 
uitvoering in het openbaar onder te brengen bij Buma. Het staat 
een auteur vrij om die taak zelf ter hand te nemen.

Vraag 3: Wat vindt u van het functioneren van Buma/Stemra?
Vraag 4: Wat is uw mening over de bestuursstructuur van Buma/
Stemra? Wat vindt u van de signalen dat de directeur op te grote 
afstand staat van de bestuursleden en dat de bestuursleden en de 
raad van toezicht over weinig controle-instrumenten beschikken?
Vraag 5: Bent u van mening dat de belangen van componisten en 
tekstschrijvers op dit moment door Buma/Stemra op een juiste 
manier behartigd worden?
Vraag 6: Zo nee, bent u bereid actie te ondernemen gezien het feit 
dat hier een wettelijke taak vervuld wordt? Kunt u op korte termijn 
de governance van Buma/Stemra doorlichten en de Kamer over de 
uitkomsten van deze doorlichting voor het einde van 2011 infor-
meren?
Vraag 7: Wat vindt u van een tijdelijke onder curatele stelling totdat 
er orde op zake is gesteld zoals bijvoorbeeld bij het CBR gebeurd 
is?
Antwoord: Buma verstrekt namens muziekauteurs privaatrechtelijke 
licenties aan derden voor de uitzending van muziekwerken in radio- 
en televisieprogramma’s en de uitvoering van muziekwerken in het 
openbaar. De vereniging Buma is een privaatrechtelijke rechtsper-
soon die, anders dan het CBR, geen besluiten in de zin van de Awb 
neemt. Het bestuur van een vereniging is verantwoording verschul-
digd aan de leden. Het is aan de leden van de vereniging – en niet 
in de eerste plaats aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
– om zich een oordeel te vormen over het functioneren van het 
bestuur van de vereniging. In de algemene ledenvergadering van 
23 mei jl. is een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op 
fundamentele herstructurering van het bestuur. Voorafgaand aan 
de ledenvergadering is door het bestuur een bestuurscommissie 
Governance ingesteld voor een fundamentele herbezinning op de 
bestuurlijke structuur. De uitkomsten van de herbezinning worden 
door Buma in 2011 verwacht. De noodzakelijke statutenwijzigingen 
die uit de herbezinning voortvloeien zullen worden voorgelegd aan 
de leden. De statuten bepalen dat statutenwijzigingen de instem-
ming van de Minister van Justitie behoeven. 
Zoals gesteld in het antwoord op vraag 2 beschikt Buma feitelijk 
over een monopoliepositie. Omdat er geen volwaardige markt van 
elkaar beconcurrerende collectieve beheersorganisaties bestaat, 
heeft de wetgever toezicht noodzakelijk geacht om rechthebbenden 
en betalingsplichtigen waarborgen te bieden voor een transparant 
en efficiënt functioneren van deze organisaties. De toezichtstaak 
is ondergebracht bij het College van Toezicht Auteursrechten. Het 
College van Toezicht heeft in mei 2010 een notitie Goed en inte-
ger bestuur collectieve beheersorganisaties opgesteld. In de notitie 
wordt aangedrongen op het opstellen van een deugdelijke regeling 
voor integer bestuur. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Richt-
lijnen Goed Bestuur en Integriteit CBO’s door Voice, de branche-
organisatie voor collectieve beheersorganisaties, waaronder Buma. 
Deze richtlijnen maken onderdeel uit van het CBO keurmerk dat 
eerder door VOICE is opgesteld en thans wordt geïmplementeerd. 
De eerste audits zullen komend najaar worden uitgevoerd door het 
Keurmerkinstituut, een onafhankelijke certificerende instelling. 
Het College van Toezicht heeft aangegeven de ontwikkelingen inza-
ke de bestuurlijke herzieningen bij Buma nauwgezet te volgen. Vol-
ledigheidshalve wijs ik u erop dat in uw Kamer een voorstel voorligt 
inzake het versterken en verbreden van het toezicht op collectieve 
beheersorganisaties (TK 2008-2009, 31 766, nr. 2). Onderdeel van 

het wetsvoorstel is de bepaling dat de voorafgaande instemming 
van de minister van Veiligheid en Justitie met een statutenwijziging 
zal worden ondergebracht bij het College van Toezicht Auteursrech-
ten.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel nr. 3401

Buma en non-profit organisaties

Vragen van het Tweede Kamerlid Peters (GroenLinks) aan de Staats-
secretaris van Veiligheid en Justitie over de disproportionele kosten 
die non-profit organisaties moeten betalen aan Buma en SENA 
(ingezonden 2 november 2011) en antwoorden van Staatssecretaris 
Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 21 november 2011)

Vraag 1: Bent u bekend met de problematiek in de bijgevoegde brief 
(van Carnavals Vereniging Deurdouwers, Millingen aan de Rijn)?
Antwoord: Ja.
Vraag 2: Wat is uw appreciatie van het probleem dat non-profitor-
ganisaties, zoals carnavalsverenigingen, een groot deel van hun 
inkomsten kwijt zijn aan het betalen van auteursrechten voor de 
muziek die zij draaien?
Vraag 3: Bent u het met mij eens dat het onwenselijk is dat zij zoveel 
geld kwijt zijn aan het draaien van muziek, terwijl zij geen inkom-
sten verdienen aan het draaien van de muziek? Zo nee, waarom 
niet?
Vraag 4: Bent u zich ervan bewust dat het voor een carnavalsvereni-
ging die een budget van € 2.000 per jaar heeft, € 520 per jaar kwijt 
zou zijn aan het draaien van muziek tijdens het bouwen van de 
praalwagens door vrijwilligers? Wat is uw mening hierover?
Vraag 5: Deelt u mijn mening dat het bijna onmogelijk is voor de 
non-profitorganisaties om deze kosten te betalen en dat de kosten 
disproportioneel zijn? Wat vindt u ervan dat deze carnavalsvereni-
ging zich daardoor gedwongen zou zien om of illegaal muziek te 
gaan luisteren of in een stille ruimte zal moeten werken?
Antwoord: Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een 
administratieve fout en het bedrag voor muziek tijdens het carnaval 
geen € 520,–, maar € 48,05 bedraagt. Ik acht een dergelijk bedrag 
niet disproportioneel.
Vraag 6: Bent u bereid contact op te nemen met Buma en SENA om 
te overleggen hoe dit soort non-profit organisaties geen auteurs-
rechten meer hoeven te betalen op de muziek? Zo nee, bent u 
bereid andere acties te ondernemen om de non-profitorganisaties 
hierin tegemoet te komen?
Antwoord: In het licht van het antwoord op de vorige vragen zie ik 
daartoe geen aanleiding.
Vraag 7: Bent u bereid deze vragen ruim voor het algemeen overleg 
over auteursrechten, dat gepland staat op 30 november 2011, te 
beantwoorden?
Antwoord: Ja.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, Aanhangsel nr. 707
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