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

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Nederland

Rechtspraak

Hoge Raad 20 november 2009, LJN BI6320 (Stichting De Thuiskopie / 
Opus Supplies Deutschland GmbH)
Verkoop vanuit Duitsland (via internet) van blanco-gegevensdra-
gers aan Nederlandse consumenten. Begrip ‘importeur’. Vergoe-
dingsplicht. Prejudiciële vragen aan HvJ EG over uitleg van art. 5 
leden 2 en 5 Auteursrechtrichtlijn
Art. 16c Aw; art. 5 lid 2 en lid 5 Auteursrechtrichtlijn
 
Feiten: Opus is gevestigd in Duitsland en biedt blanco (lege, onbe-
speelde) informatiedragers aan, o.m. via Nederlandstalige en op 
Nederland gerichte websites. Voor de aan Nederlandse afnemers 
geleverde informatiedragers wordt door Opus geen thuiskopie-
vergoeding aan de Stichting De Thuiskopie betaald, noch door de 
afnemers. Ook in Duitsland betaalt Opus niet een met de thuis-
kopievergoeding vergelijkbare vergoeding. De vorderingen van de 
Stichting Thuiskopie zijn erop gebaseerd dat Opus bij de leverantie 
van de bestellingen aan de Nederlandse consument optreedt als 
‘importeur’ in de zin van art. 16c Aw.
De voorzieningenrechter heeft de verlangde voorzieningen gewei-
gerd; het hof heeft het daartegen gerichte beroep verworpen.
HR: Het tussen partijen toepasselijke Nederlandse recht brengt 
mee dat levering van de informatiedragers plaatsvindt door bezits-
overdracht. Partijen mogen in hun overeenkomst bepalen waar en 
hoe deze levering zal geschieden. Dat hebben zij in dit geval gedaan 
met het volgende beding: ‘De getoonde prijzen zijn exclusief Levy, 
Auvibel, Thuiskopie, GEMA en andere heffingen. Transport van 
de goederen wordt in opdracht van de klant via TPG Post of DHL 
Express verzonden en is te allen tijde in naam van de klant. Hier-
door kan het zijn dat u in uw land als importeur wordt gezien.’ Naar 
de letter van dit beding rust op de particuliere koper, als importeur 
van de informatiedragers in Nederland, de verplichting tot betaling 
van de vorenbedoelde billijke compensatie. Daardoor is zij in feite 
oninbaar. In dit licht rijst de vraag of voormeld resultaat verenig-
baar is met de richtlijn, althans of de richtlijn ertoe noopt dit begrip 
‘importeur’ ruimer op te vatten dan naar zijn taalkundige betekenis 
het geval zou zijn, door mede rekening te houden met de uitein-
delijke, ook voor de bedrijfsmatig handelende verkoper kenbare, 
bestemming van de informatiedragers.
De Hoge Raad stelt de volgende prejudiciële vragen aan HvJ EG 
over de aan art. 5 leden 2 en 5 Auteursrechtrichtlijn te geven uitleg:
‘(i) Biedt richtlijn 2001/29/EG in het bijzonder in art. 5, lid 2 onder 
b en lid 5, aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag 
wie in de nationale wetgeving behoort te worden aangemerkt als de 
schuldenaar van de in art. 5, lid 2 onder b, bedoelde ‘billijke vergoe-
ding’? Zo ja, welke? 
(ii) Indien sprake is van een koop op afstand waarbij de koper in 
een andere lidstaat is gevestigd dan de verkoper, noopt art. 5 lid 5 
van de richtlijn dan tot een zo ruime uitleg van het nationale recht 
dat ten minste in één van de bij de koop op afstand betrokken lan-
den de in art. 5, lid 2 onder b, bedoelde ‘billijke compensatie’ is 
verschuldigd door een bedrijfsmatig handelende schuldenaar?’

Rb. Arnhem 21 oktober 2009, B9 8285 (De Roode Roos / Reform- en 
vitaminecentrum De Rooij)
Schadevergoeding, winstafdracht en causaal verband
Art. 27a Aw en art. 6:104 BW

Feiten: De Roode Roos constateert dat De Rooij foto’s en teksten 
toont op haar website die volgens haar identiek zijn aan de foto’s 
en teksten op haar eigen website. 
Vzr. Rb. Arnhem (22 mei 2008, B9 6164) heeft De Rooij veroordeeld 
om elk gebruik van de foto’s en de teksten die zij heeft ontleend aan 
De Roode Roos te staken en gestaakt te houden. Deze veroordeling 
werd niet gegrond op auteursrechtinbreuk of op inbreuk op een 
databankenrecht, maar op onrechtmatig handelen van De Rooij in 
de zin van art. 6:162 BW.
Bodemrechter (tussenvonnis Rb. Arnhem 25 maart 2009, B9 7743) 
concludeert dat weliswaar sprake is van auteursrecht op de gege-
vensverzameling, maar niet van inbreuk daarop; geen auteursrecht 
op de productfoto’s en de productinformatie; geen beschermde 
databank (een investering in een webwinkel valt niet onder de 
doelomschrijving van de richtlijn); wel geschriftenbescherming; 
wel strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer 
betaamt. De Roode Roos wordt in de gelegenheid is gesteld een 
nadere onderbouwing van de schade te geven.
Rb.: Met de door haar overgelegde, niet cijfermatig onderbouwde, 
grafieken heeft De Roode Roos onvoldoende inzichtelijk heeft 
gemaakt dat haar omzet tussen april 2007 en april 2008 minder is 
gestegen dan gebruikelijk. Een onderzoek daarnaar door een regis-
teraccountant acht de rechtbank niet nodig omdat onvoldoende 
aannemelijk is geworden dat een eventuele omzetstagnatie bij De 
Roode Roos is veroorzaakt door het onrechtmatige overnemen 
door De Rooij van een deel van de productfoto’s en productteksten 
van De Roode Roos. Indien De Rooij haar eigen afbeeldingen en 
teksten zou hebben gegenereerd, zou De Rooij in de periode van 
april 2007 tot april 2008 mogelijk evenveel omzet hebben gedraaid 
– met wellicht wat meer investeringen – dan zij nu heeft gedaan. 
[...] Bovendien hebben De Roode Roos en De Rooij veel concur-
renten die hun orthomoleculaire voedingssupplementen ook via 
webwinkels verkopen. Het kan niet worden uitgesloten dat de aan-
wezigheid daarvan in die periode invloed heeft uitgeoefend op de 
omzet van De Roode Roos. De aansprakelijkheid van De Rooij voor 
een eventuele omzetstagnatie bij De Roode Roos in die periode kan 
naar het oordeel van de rechtbank niet worden vastgesteld wegens 
het ontbreken van een causaal verband.
Rechtbank volgt niet het betoog van De Roode Roos dat uit het 
karakter van art. 27a Aw jo art. 6:104 BW volgt dat de gehele toe 
te rekenen winst voor de bewuste producten moet worden geacht 
het gevolg te zijn van onrechtmatig handelen en de auteursrech-
tinbreuk van De Rooij. De uitkomst van de winst per product zegt 
immers nog niets over de winst die De Rooij met dat product zou 
hebben gemaakt indien De Rooij daarvoor niet de productomschrij-
ving en afbeelding van De Rooij zou hebben overgenomen.
Omdat de door De Roode Roos geleden schade en/of de met de 
inbreukmakende handelingen behaalde winst niet te construeren 
is en er onvoldoende objectieve cijfermatige aanknopings-punten 
zijn, zal de rechtbank de schade schatten. De rechtbank zoekt daar-
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bij onder meer aansluiting bij de investeringen in geld en tijd die De 
Rooij heeft kunnen besparen.
Naar schatting heeft De Rooij een bedrag van in totaal ca.  
€ 10.000,– uitgespaard door op onrechtmatige wijze t.b.v. haar 
webwinkel een deel van de webwinkel van De Roode Roos over 
te nemen. Deze kostenbesparing betreft zowel de overgenomen 
productomschrijvingen als de overgenomen productafbeeldingen. 
Zij heeft zich hierdoor ten koste van De Roode Roos een concur-
rentievoorsprong kunnen verschaffen. Voor zover die voorsprong 
daarnaast betrekking heeft op een voorsprong in tijd, doordat De 
Rooij zich versneld toegang tot de markt heeft kunnen verschaffen, 
begroot de rechtbank de schade aan de zijde van De Roode Roos 
op € 2.000,–.
Om zich te beveiligen tegen kopiëren van internet moet De Roo-
de Roos hoe dan ook kosten maken. Deze kosten behoeven naar 
het oordeel van de rechtbank niet voor rekening van De Rooij te 
komen.
Volgt veroordeling van De Rooij ieder gebruik van de afbeeldingen 
en productbeschrijvingen van De Roode Roos te staken en gestaakt 
te houden, alsmede deze te vernietigen door deze te (doen) verwij-
deren en verwijderd te houden uit iedere – elektronische – gege-
vensdrager van De Rooij; dwangsom € 1.000,– per dag (met maxi-
mum van € 100.000,–); veroordeling tot vergoeding van schade 
(€ 12.000,–) en proceskosten.

Ktr. Groningen 8 oktober 2009, B9 8370 (Duivenverhuur)
Tekst op website auteursrechtelijk beschermd? Vergoeding van bui-
tengerechtelijke kosten
Art. 6:96 sub c BW 

Feiten: Eiseres exploiteert een duivenverhuurbedrijf. Zij brengt haar 
bedrijf onder de aandacht van belangstellenden d.m.v. een web-
site. Door gedaagde, die een feestwinkel exploiteert, is in febru-
ari 2007 een website opgezet, waarin links zijn opgenomen naar 
andere websites met verwante diensten, waaronder ook (in april 
2008) naar de website van eiseres. Gedaagde heeft op haar website 
informatie opgenomen over de mogelijkheid om bij bruiloften en 
begrafenissen duiven los te laten en heeft daarbij (gedeelten van) 
de tekst van de website van eiseres overgenomen. Op sommatie 
van eiseres heeft gedaagde bedoelde teksten van zijn website ver-
wijderd. Eiseres stelt dat gedaagde de buitengerechtelijke kosten 
moet vergoeden. Gedaagde betwist dat de tekst op de website van 
eiseres voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
Ktr.: Volgens de Hoge Raad moet een werk om voor auteursrechte-
lijke bescherming in aanmerking te komen een eigen oorspronke-
lijk karakter hebben en moet het bovendien het persoonlijk stempel 
van de maker dragen. De vraag is of dat in deze zaak het geval is. 
Een korte zoektocht op het internet met de zoekterm ‘witte duiven’ 
maakt duidelijk dat het daar wemelt van de websites van bedrijven 
die zich bezighouden met de verhuur van duiven voor trouwerijen 
en begrafenissen. Al die bedrijven prijzen, net als eiseres, hun dien-
sten aan en vertellen hoe die duiven bij een huwelijk zorgen voor 
een mooi te fotograferen onvergetelijk moment en bij een begrafe-
nis troost en steun bieden. Dat daarbij woorden als geluk, liefde, 
verdriet, hoop, vrede e.d. worden gebruikt ligt voor de hand. Naar 
het oordeel van de kantonrechter voldoen de teksten van de web-
site van eiseres dan ook niet aan de door de Hoge Raad genoemde 
criteria en komt deze teksten geen auteursrechtelijke bescherming 
toe. Maar ook indien zou moeten worden aangenomen dat gedaag-
de inbreuk heeft gemaakt op een aan eiseres toekomend auteurs-
recht leidt dat nog niet tot toewijzing van de schadevordering.

Voor zover de schade betrekking heeft op de nota van mr. X (juri-
disch adviseur van eiseres, red.) betreft dat schade in de zin van 
art. 6:96 sub c BW (redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 
buiten rechte). Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het 
criterium of het maken van die kosten redelijkerwijs verantwoord 
was. De kantonrechter verstaat onder redelijkerwijs ondermeer dat 
men aan de wederpartij duidelijk maakt wat men van haar verlangt 
en haar in de gelegenheid stelt daaraan te voldoen voordat men 
kosten gaat maken. Uit de gang van zaken blijkt dat gedaagde zich 
van het begin af aan bereid heeft verklaard om de teksten aan te 
passen, maar dat eiseres nog voordat zij aan gedaagde had dui-
delijk gemaakt wat zij gewijzigd wilde zien de zaak ter behande-
ling aan mr. X had overgedragen. Daar komt bij dat de eerste twee 
brieven van mr. X wel dreigementen bevatten, maar geen duidelijk-
heid gaven, hoewel gedaagde daar nadrukkelijk naar had gevraagd. 
Gedaagde heeft aan het verzoek van eiseres gevolg gegeven. De 
buitengerechtelijke kosten komen daarom niet voor vergoeding in 
aanmerking. De vordering van eiseres bedraagt € 2.000,– (de nota 
van mr. X bedraagt € 1.785,–). De kantonrechter begrijpt dat het 
resterende bedrag van € 215,– betrekking heeft op verlies van clien-
tèle. Daarvan is echter in het geheel niet gebleken, zodat ook deze 
schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Volgt afwijzing van de vordering en veroordeling van eiseres in pro-
cedurekosten.

Wetgeving

Kamervragen over nieuwe regels Buma/Stemra inzake muziekge-
bruik bij koren en korpsen
Vragen van de leden Van Vroonhoven-Kok en Atsma (beiden CDA) 
aan de Ministers van Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
over de nieuwe regels van Buma/Stemra (ingezonden 19 oktober 2009) 
en antwoord van Minister Hirsch Ballin van Justitie, mede namens de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 10 decem-
ber 2009)

Vraag 1: Bent u op de hoogte van het besluit van Buma/Stemra 
om de administratie van muziekgebruik bij koren en korpsen met 
ingang van 1 januari 2009 te veranderen? (zie: Friesch Dagblad, 14 
oktober 2009: ‘Muziekbond accepteert nieuwe regels Buma niet’.)
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is het waar dat verenigingen met terugwerkende kracht via 
internet moeten aangeven welke werken wanneer tijdens repetities 
en/of concerten werden uitgevoerd? Wat vindt u hiervan?
Antwoord: Tot 2009 werden koren en korpsen steekproefsgewijs 
geselecteerd om hun muziekgebruik aan Buma door te geven. Ver-
volgens verdeelde Buma de geïnde vergoedingen onder de recht-
hebbenden op basis van de uitkomsten uit de steekproef.
Naar aanleiding van klachten van rechthebbenden dat geen ver-
goeding was ontvangen over uitgevoerde werken heeft Buma dit 
jaar de administratie van muziekgebruik aangepast om de geïnde 
vergoedingen aan de hand van het daadwerkelijk gebruik te kunnen 
verdelen. Hiervoor worden alle verenigingen gevraagd om eenmaal 
per jaar aan te geven welke werken zij tijdens concerten hebben 
uitgevoerd. Ik kan mij in deze administratieve wijziging vinden, 
zij het dat ik meen dat het aanbeveling verdient gebruikers, in dit 
geval koren en korpsen, van een dergelijke wijziging voorafgaand 
aan de datum van invoering op de hoogte te stellen. Voorts dient, 
zo mogelijk, ook met gebruikers te worden overlegd over de wij-
ze waarop de wijziging het beste kan worden doorgevoerd. Ik zal 
Buma verzoeken hier in het vervolg rekening mee te houden.
Overigens is de administratie alleen gericht op het muziekgebruik 
tijdens concerten. Voor de garing van het aantal uitvoeringen tellen 
de repetities niet mee. Het repertoire dat tijdens repetities wordt 
gebruikt hoeft daarom niet te worden opgegeven.
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Vraag 3: Wat betekent dit besluit van Buma/Stemra voor de admini-
stratieve lasten van koren en korpsen?
Antwoord: De administratie inzake uitgevoerde werken vloeit voort 
uit de privaatrechtelijke licentieovereenkomst die Buma sluit met 
koren en korpsen waarbij toestemming wordt verleend voor de 
openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken. Ook 
vóór het invoeren van de onderhavige wijziging dienden koren en 
korpsen al een administratie bij te houden voor het geval zij bij 
een steekproef werden gecontroleerd. Voorts wordt de jaarlijkse 
aanlevering vergemakkelijkt door de aanlevering digitaal mogelijk 
te maken.

Vraag 4: Heeft dit besluit financiële consequenties voor koren en 
korpsen? Moeten koren en korpsen door dit besluit meer gaan 
betalen?
Antwoord: Nee, de administratieve wijziging is gericht op een cor-
recte verdeling van de geïnde vergoedingen onder de rechthebben-
den. De verenigingen betalen jaarlijks een vergoeding per lid. Voor 
de hoogte van de vergoeding wordt gekeken naar het aantal concer-
ten per jaar en het soort muziekvereniging. Dit verandert niet door 
het besluit van Buma.

Vraag 5: Deelt u de mening dat door dit voornemen het draagvlak 
voor Buma/Stemra binnen de amateuristische muziekbeoefening 
opnieuw onder druk komt te staan?
Antwoord: Voor de openbaarmaking van auteursrechtelijk 
beschermde werken zijn gebruikers een vergoeding verschuldigd 
aan de rechthebbenden. Door de nieuwe wijze van doorgeven 
wordt bewerkstelligd dat de repartitie correcter geschiedt. Naar ik 
aanneem zullen ook koren en korpsen het belang van een correcte 
repartitie aan rechthebbenden onderschrijven.

Vraag 6: Deelt u de mening dat vrijwilligersorganisaties waar moge-
lijk zoveel mogelijk moeten worden ontzien van regeldruk en finan-
ciële lasten? Zo ja, gaat u Buma/Stemra opdragen af te zien van de 
aangekondigde aanscherping van beleid? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ik deel de mening dat vrijwilligersorganisaties, waar 
mogelijk, moeten worden ontzien van regeldruk en financiële las-
ten. Uit het voorgaande volgt echter dat er niet direct sprake is van 
aanscherping van beleid nu koren en korpsen ook in het verleden 
geacht werden bij te houden welke werken zij uitvoerden.

Vraag 7: Bent u bereid op korte termijn te inventariseren welke 
knelpunten nog meer worden gesignaleerd en met de betreffende 
koepels van koren en korpsen te streven naar collectieve en breed 
gedragen afspraken met Buma/Stemra?
Antwoord: In het kader van de werkgroep Pastors is door de koe-
pelorganisatie Voice een klachtenloket in werking gesteld voor het 
geval een klacht bij een collectieve beheersorganisatie, zoals Buma, 
niet naar tevredenheid wordt afgehandeld. Een goed initiatief waar-
van ik eerst wil bezien of langs deze weg problemen kunnen wor-
den verholpen.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel nr. 950

Brief Minister van Justitie inzake ‘Financieel rapport collectief 
beheer’ en Jaarverslag 2008 van College van Toezicht
Bij brief van 4 december 2009 aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal heeft de Minister van Justitie zowel 
het jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersor-
ganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvtA) over 2008 als het 
onderzoek van dit college van 9 november 2009, genaamd ‘Finan-
cieel rapport collectief beheer’, toegezonden. Naar aanleiding van 
het verzoek van de leden van de vaste commissie voor Justitie van 
25 augustus 2009 heeft het CvtA, op verzoek van de minister, in 
dit onderzoek tevens de verhouding tussen inning en uitkering van 
gelden bij de vijf onder toezicht staande organisaties betrokken. In 
zijn brief schrijft de minister:

‘In mijn brief van 28 maart 2007 (TK vergaderjaar 2006–2007, 30 
800 VI, nr. 79) zegde ik toe het CvtA te verzoeken om te onder-
zoeken of en zo ja welke bedragen aan onverdeelde gelden bij de 
onder toezicht staande collectieve beheersorganisaties rusten. 
Behalve aan de verdeling van gelden heeft het CvtA in dit onderzoek 
tevens aandacht besteed aan de beheerskosten, de balansposities 
en fondsvorming.
Uit het CvtA-onderzoek blijkt dat bij Buma en Sena ruim 80% van 
de bedragen binnen een jaar wordt verdeeld en dat de resterende 
bedragen snel worden afgebouwd. Voor de branche als geheel geldt 
dat in 2008 ruim 90% van de gelden binnen drie jaren zijn verdeeld 
(ten opzichte van 85% in 2007). Voor zover gelden onverdeeld blij-
ven is daar volgens het CvtA een rechtvaardiging voor. Ten aanzien 
van de organisaties Thuiskopie, Reprorecht en Leenrecht consta-
teert het CvtA dat er een belangrijke inhaalslag is gerealiseerd met 
betrekking tot de verdeling van oude gelden. Het CvtA ziet, gezien 
deze verbetering, op dit moment geen reden om direct in te grijpen 
in het verdelingsbeleid van deze organisaties, maar zal de verdere 
ontwikkeling van de repartitiesnelheid bij deze organisaties nauw-
lettend in de gaten houden. Wel doet het CvtA een aantal aanbe-
velingen, onder andere ten aanzien van repartitie en repartitieter-
mijnen, verslaglegging over verdeelde en onverdeelde gelden en 
de verhoudingen tussen de incasso-organisaties en ingeschakelde 
verdeelorganisaties.
Gelet op de bevindingen en aanbevelingen van het CvtA zie ik op 
dit moment geen aanleiding voor aanvullende maatregelen. In de 
tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel (31 766) tot verster-
king en verbreding van het toezicht op collectieve beheersorgani-
saties is ten aanzien van de verdeling van gelden voorgesteld om 
de repartitietermijn te maximeren op drie jaar en te voorzien in een 
verplichting om in het jaarverslag de wijze van beheer en de ver-
deling van gelden toe te lichten. Daarbij moet ten minste worden 
vermeld in welk jaar de verdeelde gelden waren geïnd en voor welk 
deel van de gelden geen rechthebbenden zijn gevonden in de drie 
kalenderjaren volgend op het kalenderjaar van inning.
In het jaarverslag 2008 besteedt het CvtA onder andere aandacht 
aan de problematiek van de onverdeelde gelden bij Stichting de 
Thuiskopie. In mijn brief van 10 oktober 2008 berichtte ik u reeds 
over de rapportage van het CvtA van 23 september 2008 (TK ver-
gaderjaar 2008–2009, 29 838, nr. 9.). Daarbij is toen aangegeven 
dat het CvtA zijn eindoordeel met betrekking tot 3,3 miljoen euro, 
geïncasseerd in 2003 en 2004, zou aanhouden tot 2009. Dit eind-
oordeel is nog niet gegeven. Zodra dat het geval is, zal ik de Kamer 
daarover berichten. 
In aanvulling op het jaarverslag heeft het CvtA aangegeven te ver-
wachten dat een onderzoek naar bestuursstructuren van collec-
tieve beheersorganisaties – waarin onder andere aandacht wordt 
besteed aan (de schijn van) belangenverstrengeling – in het voor-
jaar van 2010 kan worden afgerond. Voorts zal 2010 voor het CvtA 
in het teken staan van de voorbereidingen op het nieuwe voorge-
stelde stelsel van toezicht. Daarbij zal onder andere aandacht wor-
den besteed aan het vaststellen van procedures voor de voorge-
stelde regelingen inzake goedkeuring van besluiten van collectieve 
beheersorganisaties en de toetsing van tariefstijgingen, het opstel-
len van een sanctiebeleid en de bezetting van het College en de 
staf.’
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 123 VI, nr. 73 (zie ook B9 
8467)

Diversen

Schikkingsovereenkomst tussen Stichting Contractenbureau en 
Nederlandse Publieke Omroepen
Een door de Stichting Contractenbureau tegen de Nederlandse 
Publieke Omroepen (NPO) gestart kort geding is ingetrokken. Het 
geding werd aangespannen naar aanleiding van een intern memo 
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van de NPO met het advies de overdracht van de LIRA/VEVAM-
rechten in de nieuwe individuele contracten met auteurs (van 
audiovisuele producties) niet te accepteren, omdat de bestaande 
contractspraktijk daarmee zou worden doorbroken en daardoor de 
mediawettelijke taak van de publieke omroep (het platformonaf-
hankelijk verspreiden van de mediaproducten) lastig te realiseren 
zou zijn. De stichting meende dat dit advies onrechtmatig was en 
haar schade toebracht.
In kort geding bij de Rechtbank Amsterdam zijn partijen echter 
nader tot elkaar gekomen. Samen zijn zij tot de conclusie geko-
men dat een overgangssituatie moet worden gecreëerd tot 1 januari 
2011, de datum waarop bestaande afspraken over de rechten in ver-
band met uitzending via de kabel aflopen. Dan zou tevens getracht 
worden een meer omvattende regeling te realiseren. 
LIRA zal zich tot die tijd beperken tot het uitoefenen van de col-
lectief geregelde rechten (thuiskopie-, repro- en leenrecht en bij 
kabel, satelliet, ether en mobiel), voor zover de publieke omroep 
geen openbaarmaker is. Alle andere rechten blijven bij de maker 
en worden conform de bestaande (oude) contractspraktijk overge-
dragen aan de publieke omroeporganisaties. De NPO zal op haar 
beurt de bij haar aangesloten publieke omroeporganisaties advise-
ren om met de bij het Contractenbureau aangesloten auteurs tot 1 
december 2010 contracten te sluiten ‘zoals die dit jaar gebruikelijk 
werden gesloten’ en zal de publieke omroeporganisaties eveneens 
adviseren aan hun buitenproducenten een vergelijkbare aanbeve-
ling te doen. 

Platform Makers

Begin december 2009 is het Platform Makers opgericht, een samen-
werkingsverband van elf belangen- en beroepsorganisaties van 
auteurs en uitvoerend kunstenaars: ACT (acteurs), BNO (ontwer-
pers en illustratoren), Dutch Directors Guild – DDG (film- en televi-
sieregisseurs), Freelancers Associatie – FLA (freelance journalisten), 
FNV Kiem en BV Pop (musici, componisten en muziektekstschrij-
vers, dansers, acteurs, beeldend kunstenaars), Fotografenfederatie 
(fotografen), Netwerk Scenarioschrijvers (scenarioschrijvers), NTB 
(musici, dansers, acteurs, componisten en muziektekstschrijvers), 
Nederlandse Vereniging van Journalisten – NVJ ((foto)journalisten, 
programmamakers), Professionele Auteurs Lichte Muziek – Palm 
(componisten en muziektekstschrijvers) en de Vereniging van Let-
terkundigen – VvL (literaire schrijvers en vertalers). Samen tellen 
deze organisaties ruim 28.000 aangesloten leden.
Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en 
het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers en uit-
voerende kunstenaars ten opzichte van producenten en opdracht-
gevers. Het Platform Makers treedt op als woordvoerder en aan-
spreekpunt namens de aangesloten belangenorganisaties. 

Het Platform Makers heeft twee speerpunten die op korte termijn 
moeten worden aangepakt: versterking van de onderhandelingspo-
sitie van de makers door invoering van het auteurscontractenrecht, 
met als belangrijk onderdeel het beperken van de mogelijkheid tot 
buy-outcontracten, en het creëren van de wettelijke mogelijkheid 
voor beroepsbelangenorganisaties om desgewenst minimum prijs-
afspraken met opdrachtgevers te maken.
Voor nadere informatie over achtergronden en activiteiten zie: www.
platformmakers.nl

Agenda

AIPPI IE-symposium Zeist
Datum: woensdag 10 maart 2010, 9.30-17.30 uur
Plaats: Golden Tulip Hotel Figi, Zeist
Ochtendprogramma (inleidingen): mr. T. Cohen Jehoram: Het Hof 
van Justitie en het bekende merk; mr. L. Penders: De bescherming 
van bedrijfsgeheimen in de praktijk; Kimberly A. Moore: The CAFC 
and US Patent Law
Middagprogramma (debatten): 1. De selectie uitvinding, nawerk-
baarheid en andere perikelen; 2. Het ‘embedden’ van YouTube-film-
pjes op Hyves webpagina’s. Auteursrecht of auteursrechtinbreuk?; 
3. Scheerkoppen en legoblokjes – Stelling: De uitspraak van de 
Hoge Raad in Lego is juist en van de rechtbank in Den Bosch inzake 
de Philips scheerkop onjuist.
Kosten: € 190,– (incl. lunch)
NOvA: 4 punten
Inlichtingen en aanmelding: Eggens Instituut voor Juridisch Post-
academisch Onderwijs, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam, tel. 020 - 
525 34 07, e-mail: pao-fdr@uva.nl, www.jur.uva.nl/eggens/home.
cfm

Summer Course ‘International Copyright Law 2010’
Data: maandag 5 t/m vrijdag 9 juli 2010
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Doelenzaal (Universiteitsbibli-
otheek), Amsterdam
Docenten: o.a. prof. mr. Bernt Hugenholtz, dr. Lucie Guibault
Prijs: € 1.900,– (incl. cursusmateriaal, vijf lunches, welkomstdiner 
en afsluitingsreceptie)
Organisatie, inlichtingen en registratie: Instituut voor Informatie-
recht, t.a.v. Anja Dobbelsteen, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX 
Amsterdam, tel. 020 – 525 34 06, e-mail: a.g.j.m.dobbelsteen@uva.
nl, internet: www.ivir.nl/courses/icl/icl.html 

ALAI Studiedagen 2010
Data: 10-11 september 2010
Plaats: Wenen
Onderwerp: Questions around the term of protection and the social 
and cultural aspects of copyright and related rights
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