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

Rechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda, 
verschenen

Nederland

Rechtspraak

Vzr. Rechtbank Groningen 24 september 2010, B9 9120 (Esschert 
Design/S&S Import en Export)
Geen auteursrecht op vuurkorf. Kenmerkende vormgevingselemen-
ten vloeien overwegend voort uit technische vereisten. Ontlening? 
Slaafse nabootsing?
Art. 1 Aw en art. 6:162 BW

Feiten: Eiseres Esschert brengt sinds 2007 een tot de productie-
lijn ‘Fancy Flames’ behorende vuurkorf op de markt. Deze korf 
bestaat uit vijf, plat op elkaar liggende losse onderdelen, verpakt 
in een houten krat, die als eerste brandhout kan dienen. De korf en 
verpakking zijn in opdracht van eiseres ontworpen door een werk-
nemer van Tobalu Beheer. De op diens ontwerpen betrekking heb-
bende auteursrechten zijn in 2008 bij akte aan eiseres overgedra-
gen. Gedaagde S&S verkoopt de in China geproduceerde vuurkorf 
‘Brazil’. 
Vzr.: Waar voor auteursrechtelijke bescherming als belangrijk-
ste vereiste heeft te gelden dat het werk een eigen oorspronkelijk 
karakter bezit en een persoonlijk stempel van de maker draagt, valt 
het door technische objectieve inventiviteit ingegeven model van 
Esschert niet onder die bescherming, nu haar product en de ver-
pakking ervan in onvoldoende mate onderscheidende elementen 
bevatten.
Esscher en S&S hebben een product met vier rechte wanden en een 
bodemplaat op de markt gebracht. Inherent aan het gebruik van het 
product is dat de wanden zwart zijn en dat daarin ventilerende ope-
ningen worden aangebracht. Met het oog op het drukken van de 
transportkosten en de gebruikte constructie van plaatmateriaal is 
het vanzelfsprekend om door de klant te monteren onderdelen plat 
te verpakken. In het enkele gegeven dat het product in een (brand-
baar) houten skelet is geplaatst en het geheel is voorzien met een 
hengsel van touw ziet de voorzieningenrechter voorshands niet 
een zodanige oorspronkelijkheid dat het geheel auteursrechtelijke 

bescherming hoort te genieten. Anders dan Esschert heeft betoogd 
vloeien de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven in 
overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die 
aan vuurkorven worden gesteld.
De enkele gelijkenis die de vuurkorven vertonen brengt nog niet 
met zich dat sprake is van ongeoorloofde nabootsing. Of dat zo is, 
is afhankelijk van verschillende factoren, zoals mate van overeen-
stemming, de vormgeving van in de markt aanwezige vuurkorven 
van derden, het zgn. ‘Umfeld’. Bij de toepassing van dezelfde com-
binatie van elementen in andere vuurkorven, gegeven het Umfeld 
met meerdere korven in dezelfde stijl, kan niet zonder meer worden 
aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening, dat wil zeggen 
overname van juist het product van Esschert. 
Een zorgvuldig oordeel over de gestelde slaafse nabootsing vergt 
een grondiger onderzoek naar de rest van de markt. Een bodem-
procedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek.
Volgt afwijzing van het gevorderde en veroordeling van eiseres in 
de proceskosten.

Wetgeving

Jaarverslag 2009 College van Toezicht Collectieve Beheersorgani-
saties
In 2009 is door de collectieve beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten in totaal € 255,1 miljoen geïncasseerd, aldus het 
jaarverslag 2009 van de Commissie van Toezicht Auteursrecht. Op 
het gebied van repartitie heeft het College bij de onder zijn toezicht 
staande organisaties verbeteringen waargenomen met betrekking 
tot de snelheid van het doorbetalen van de gelden. Ook op het ter-
rein van de dienstverlening en geschillenbeslechting zijn initiatie-
ven genomen. Het College beschouwt deze initiatieven als stappen 
in de juiste richting en zal blijven toezien op de juiste en snelle 
implementatie.
Het jaarverslag is te downloaden via https://zoek.officielebekend-
makingen.nl/blg-72262.pdf
Bijlage bij Kamerstuk 32123-VI, nr. 115

Thuiskopievergoedingen en ACTA
Bij brief van 7 juli 2010 heeft de Minister van Justitie onderstaande 
beantwoording van de aanvullende vragen van de Vaste Commissie 
voor Justitie (van 1 juli 2010) over het besluit van 16 november 2009 
inzake thuiskopievergoedingen aangeboden aan de Voorzitter van de 
Eerste Kamer.

De leden van de commissie merken op dat slechts 34% van het 
totaal te innen bedrag daadwerkelijk wordt uitgekeerd en dat 
€ 5.610.000 van de geïnde gelden tot op heden onverdeeld is geble-
ven. De leden van de commissie vragen naar de reden waarom de 
inning van de gelden en de repartitie van het geïnde geld door de 
Stichting de Thuiskopie niet gedegen verloopt.
Dat slechts 34% van het totaal aan te innen thuiskopievergoedin-
gen wordt geïnd, ligt deels aan de versnipperde markt van blanco 
dragers. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de 
fabrikant of importeur van de drager (art. 16c, lid 2 Auteurswet). 
Stichting de Thuiskopie heeft daartoe incasso-overeenkomsten 

boven: vuurkorf eiseres
onder: vuurkorf gedaagde



2 2 0 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 0 / 6

gesloten met een groot aantal importeurs en fabrikanten. Over een 
deel van de partijen blanco dragers wordt de wettelijke vergoeding 
echter niet afgedragen. Langs verschillende wegen worden partijen 
blanco dragers in de markt gebracht voor een dusdanig lage prijs 
dat daaruit afgeleid kan worden dat er geen vergoeding is betaald. 
Partijen worden bijvoorbeeld in grote volumes tegen een lage prijs 
verkocht op pc-beurzen door buitenlandse ondernemingen die 
de blanco dragers zelf invoeren. Het lage percentage van inning 
is inherent aan het ontbreken van een geharmoniseerde regelge-
ving over het thuiskopiestelsel. Elke EU-lidstaat kan zelf bepalen 
voor welke dragers een heffing geldt en hoe hoog de vergoedingen 
zijn. Dat leidt ertoe dat blanco dragers worden ingevoerd uit landen 
waar een lagere heffing geldt. De Hoge Raad heeft aan het Hof van 
Justitie prejudiciële vragen gesteld over dit onderwerp. De vraag die 
voorligt is of een in het buitenland gevestigde partij die blanco dra-
gers levert aan Nederlandse consumenten, verplicht is de Neder-
landse thuiskopievergoeding af te dragen (uitleg van art. 5 lid 2 en 
lid 5 Richtlijn 2001/29/EG).1

In verband met deze problematiek is in Nederland in 2004 het arti-
kel 16ga van de Auteurswet ingevoegd (Stb. 2004, 211). Dit artikel 
beoogt de omzeiling van de thuiskopievergoeding tegen te gaan 
door de verkoper van dragers waarover thuiskopievergoedingen 
zijn verschuldigd verlengd aansprakelijk te stellen. De verkoper 
moet kunnen aantonen dat de fabrikant of importeur van die dra-
gers de vergoeding heeft betaald. Kan de verkoper dit niet, is hij zelf 
verplicht tot betaling.
Met betrekking tot de onverdeelde gelden merk ik op dat de inning 
en verdeling van de thuiskopiegelden de afgelopen jaren een pro-
bleem was omdat het bedrag aan onverdeelde gelden bij Stichting 
de Thuiskopie uitzonderlijk hoog was.2 Een van de maatregelen die 
toen is genomen is de bevriezing van het thuiskopiestelsel (Stb. 
2007, 435). Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt 
toezicht op het functioneren van onder meer Stichting de Thuis-
kopie. In een besluit van 23 september 2009 van het CvTA heeft 
zij bepaald dat de inning en verdeling bij Stichting de Thuiskopie 
in algemene zin weer op orde is. Alleen op de vraag met betrek-
king tot gelden die reeds langere tijd onverdeeld waren, moest nog 
een antwoord komen. Het bedrag van € 5.610.000 aan onverdeel-
de gelden dat wordt genoemd in de Nota van Toelichting waar de 
leden van de commissie naar verwijzen, is ondertussen verdeeld 
onder de rechthebbenden. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft op 31 
maart 2010 in een geschil tussen Stichting de Thuiskopie en het 
CvTA geoordeeld dat het bedrag terecht onder rechthebbenden is 
verdeeld.3 Het CvTA heeft hiertegen formeel beroep ingesteld.

De leden van de commissie vragen zich af of er in de nabije toe-
komst Europese wetgevingsvoorstellen te verwachten zijn over 
thuiskopieën, auteursrechten en/of piraterij. Als dit zo is, horen de 
leden graag wat de regeringsinzet is bij de onderhandelingen over 
deze onderwerpen. 
In recente initiatieven van de Europese Commissie is het thuisko-
piestelsel niet genoemd. In het verleden is er wel over dit onder-
werp gesproken waarbij Nederland heeft gepleit voor een gehar-
moniseerd stelsel. Dat voorstel vond weinig steun. Ook in een 
platform dat was geïnitieerd door de Europese Commissie kwamen 
belanghebbenden niet tot overeenstemming over de toekomst van 
het stelsel.
Voor het auteursrecht en de EU in het algemeen staat de in mei 
gepubliceerde Digitale Agenda centraal.4 Hierin beschrijft de Com-
missie haar beleidsdoelen voor de komende vijf jaar over de digi-
talisering en internetgebruik in Europa. De Commissie doet onder 
meer de volgende voorstellen. Zij kondigt een richtlijnvoorstel aan, 

nog dit jaar te verwachten, waarin eisen worden gesteld aan de 
werkwijze van collectieve beheersorganisaties. Om het vertrouwen 
van rechthebbenden en gebruikers te behouden, zullen de beheers-
organisaties moeten voldoen aan een bepaalde mate van transpa-
rantie en ‘good governance’.
Ook zal de Commissie dit jaar een groenboek opstellen over de 
mogelijkheden van online verspreiding van auteursrechtelijk 
beschermde werken. De initiatieven van de Commissie sluiten aan 
bij de inzet van het Kabinet om het legale aanbod van auteursrech-
telijk beschermde werken op internet te bevorderen.5

Ook stelt de Europese Commissie voor om de problematiek rond 
verweesde werken aan te pakken. Verweesde werken zijn bescherm-
de werken waarvan de rechthebbende onvindbaar is. Dit probleem 
bestaat al langer maar is urgenter geworden door de mogelijkheden 
die het internet biedt. Bij grote digitaliseringsprojecten van onder 
andere bibliotheken loopt men aan tegen werken van onbekende 
rechthebbenden. Werken kunnen op eenvoudige wijze worden 
openbaar gemaakt maar bij gebrek aan instemming van de onbe-
kende rechthebbenden kunnen deze werken niet worden ontsloten 
voor het publiek. De Commissie komt in het najaar van 2010 met 
een richtlijnvoorstel over verweesde werken. Nederland erkent het 
probleem van de verweesde werken en ziet het richtlijnvoorstel met 
belangstelling tegemoet.

De leden horen graag wat de standpunten zijn van de rege-
ring ten aanzien van Anti-Counterfeit Trade Agreement (ACTA). 
Ik ben verheugd te kunnen melden dat de openbaarmaking van een 
concepttekst van het ontwerp-verdrag, een standpunt dat Neder-
land consequent heeft verdedigd tijdens de onderhandelingen over 
het EU-standpunt bij de ACTA onderhandelingen, inmiddels tot 
resultaat heeft geleid. In april van dit jaar is een concept-tekst naar 
buiten gebracht. Het daarvóór bestaande gebrek aan transparantie 
in de onderhandelingen gaf aanleiding tot speculaties. Nu het ont-
werp-verdrag openbaar is, kan ook de reeds door het kabinet toe-
gezegde consultatie van start gaan (zie de brief van 20 maart 2010, 
Kamerstukken II 2009/10, 21 501 – 33, nr. 266). Daarbij zal ook de 
tekst van het ontwerp-verdrag op de website van de Rijksoverheid 
geplaatst worden.
De inzet van Nederland in de onderhandelingen is om de produc-
tie van en handel in nagemaakte en illegaal gekopieerde goederen 
effectief te bestrijden. Daarbij is het uitgangspunt dat ACTA niet 
verder zal gaan dan de huidige EU-regelingen die betrekking heb-
ben op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. 
Deze richtlijnen (het EU-acquis) geven aan wat de grenzen zijn die 
de Commissie heeft in de onderhandelingen namens de lidstaten. 
Het gaat hierbij vooral om Richtlijn 2000/31/EG betreffende de 
elektronische handel, Richtlijn 2001/29/EG inzake het auteursrecht 
in de informatiemaatschappij, Richtlijn 2004/48/EG betreffende de 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten, de Kaderrichtlijn 
Elektronische communicatienetwerken 2009/140/EG en Veror-
dening 1383/2004 inzake optreden van de douane tegen inbreuk-
makende goederen. Tevens dient daarbij de bescherming van per-
soonsgegevens, zoals geregeld door de algemene privacy-richtlijn 
95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy-bescher-
ming in de telecommunicatiesector, in acht genomen te worden. 
Het bestaande EU-acquis is ook de inzet van Nederland voor de 
onderhandelingen over het mandaat van de Europese Commissie 
in de ACTA-onderhandelingen; het verdrag dient binnen de grenzen 
van het EU-acquis blijven.
In het ontwerpverdrag staat ook een hoofdstuk over strafrechtelijke 
handhaving, dat niet onder het mandaat van de EU-Commissie 
valt. Daarover onderhandelt het voorzitterschap na overleg met de 

1  HR 20 november 2009, LJN: BI6320.
2  Ik verwijs naar mijn brieven aan de Tweede Kamer over dit onderwerp, onder 

meer: Kamerstukken II, 2007-2008, 29 838, nr. 6 en Kamerstukken II, 2008-2009, 
29 838, nr. 9.

3  Rb. ’s-Gravenhage 31 maart 2010, LJN: BM5696.

4  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee for the 
regions, A Digital Agenda for Europe, Brussels COM (2010) 245.

5  Kamerstukken II, 2009-2010, 29 838, nr. 22.
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EU-lidstaten. Op grond van de thans overeengekomen teksten is de 
verwachting niet dat het ACTA-Verdrag noopt tot aanpassing van de 
Nederlandse strafwetgeving. De in het ontwerpverdrag omschre-
ven inbreuken kunnen in Nederland reeds strafrechtelijk worden 
gesanctioneerd. Verder omvat het strafrechtelijk hoofdstuk in het 
ontwerpverdrag vooral een aantal bepalingen inzake onderwerpen 
die min of meer standaard zijn terzake strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van rechtspersonen, strafbare deelnemingsvormen, en 
inbeslagneming en confiscatie.
Wat betreft het hoofdstuk over institutionele zaken heeft Neder-
land bepleit de ACTA-organisatie zo klein mogelijk te houden en 
dit hoofdstuk pas af te ronden zodra de hoofdstukken over handha-
ving afgerond zijn. Dit laatste geldt ook voor de overige hoofdstuk-
ken (zoals over definities en internationale samenwerking). 
Ik vertrouw er op dat hiermee uw vragen afdoende zijn beantwoord. 
Ik zal de inwerkingtreding van de thuiskopie-amvb (Stb. 2009, 480) 
bevorderen door een ontwerp van een daartoe strekkend Koninklijk 
Besluit aan de Koningin voor te dragen. Overigens kan ik u berich-
ten dat de Rechtbank ’s-Gravenhage in het geding tussen Norma 
(de incasso- en verdeelorganisatie voor uitvoerende kunstenaars) 
en de Staat de vordering van Norma om de amvb’s die het thuisko-
piestelsel van 2007 tot en met 2010 hebben bevroren, onrechtma-
tig te verklaren, heeft afgewezen. (Rb. ’s-Gravenhage, 23 juni 2010, 
HA ZA 08- 1916).
Eerste Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 29 838, B

Muziekuitgeverij Crossmex van NPO
Vragen van het Tweede Kamerlid Harbers (VVD) aan de Staatssecre-
taris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het terugsluizen van 
geld door de publieke omroep via een eigen muziekuitgeverij (ingezon-
den 20 mei 2010) en antwoord van Minister Bijsterveldt-Vliegenthart, 
mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 
25 oktober 2010)

Vraag 1: Kent u het bericht (in Dagblad van het Noorden, 18 mei 
2010) “Publieke Omroep besteelt liedjesschrijvers”? 
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is het waar dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 
jaarlijks 3 tot 4 miljoen euro terug naar de eigen kas sluist door 
auteursrechten op jingles en tunes onder te brengen in de eigen 
muziekuitgeverij Crossmex en muzikanten en liedschrijvers onder 
druk een contract te laten ondertekenen waarin ze hun werk ook bij 
deze uitgeverij onderbrengen? Zo ja, wist u hiervan en wat vindt u 
ervan? 
Antwoord: De contractspraktijk van de publieke omroepen kent 
inderdaad regelmatig een ruime rechtenoverdracht door de auteur 
en verplichte inbreng van de compositie bij een door de omroep 
aangewezen muziekuitgever, zoals Crossmex. Dit geldt incidenteel 
voor liedjes en liedteksten voor televisieprogramma’s en in de regel 
voor langlopende jingles en tunes. Het gevolg van de verplichting 
om het werk onder te brengen bij een aangewezen muziekuitgever 
is dat een deel van de BUMA-inkomsten wordt uitgekeerd aan de 
muziekuitgever. Dit is ook de gangbare contractpraktijk bij com-
merciële omroepen en producenten.
Ik acht deze praktijk onwenselijk, omdat het de positie van de indi-
viduele makers kan benadelen. Dit is alleen anders indien de maker 
vrijwillig instemt met de inbreng bij een muziekuitgeverij en hij daar 
zelf ook voordeel van heeft. Ik was al bekend met deze praktijk. Om 
die reden is in de toelichting op het voorontwerp voor een wette-
lijke regeling van het auteurscontractenrecht de verplichte inbreng 
bij een aan de exploitant gelieerde muziekuitgevergenoemd als 
voorbeeld van een evident onredelijke contractsbepaling die door 
de maker kan worden vernietigd. Op dit moment wordt over dit 
voorontwerp nog geconsulteerd.
Ten aanzien van langlopende netstylingmuziek, tunes en zender-
jingles hanteren de NPO en Crossmex een aanvullende inkomsten-

delingsregeling. Die regeling houdt in dat als het auteursdeel van 
de BUMA-inkomsten boven een bepaalde grens komt, de auteur 
een percentage van zijn BUMA-inkomsten moet terugbetalen aan 
de omroep (zgn. kick-back). De NPO hanteert deze regeling, omdat 
er in het bijzonder bij in opdracht vervaardigde tunes en jingles, 
die zeer veelvuldig worden uitgezonden, vaak een onevenredigheid 
bestaat tussen de honorering (BUMA-gelden) en de door de com-
ponist te leveren prestatie.
Hoewel de NPO wettelijk verplicht is toe te zien op een doelmatige 
besteding van de omroepmiddelen vind ik het gebruik van dergelij-
ke ‘kickback’-contracten een weinig gelukkige ontwikkeling, omdat 
hiermee het wettelijke systeem van collectief beheer van muziek-
rechten via contracten wordt omzeild. Een belangrijke verdienste 
van het systeem van collectief beheer is dat het makers een sterkere 
positie geeft in de onderhandelingen over auteursrechtvergoedin-
gen. Hieraan wordt afbreuk gedaan als dat systeem van BUMA-
inkomsten via individuele contractuele regelingen deels opzij wordt 
gezet. De publieke omroep is met BUMA een jaarlijkse lumpsum-
vergoeding overeengekomen voor het gebruik van muziekwerken 
en is bekend met de verdelingssystematiek die binnen BUMA wordt 
gehanteerd.

Vraag 3: Is het de NPO toegestaan om op commerciële wijze een 
eigen muziekuitgeverij te voeren? Zo ja, waarom? Heeft dit geen 
marktverstorend effect?
Antwoord: Er zijn meerdere zelfstandige muziekuitgeverijen, 
waaronder Crossmex, die samenwerken met de NPO en andere 
omroepinstellingen. De NPO voert geen eigen muziekuitgeverij.
 
Vraag 4: Deelt u de mening dat de NPO haar monopoliepositie als 
belastinggefinancierde organisatie misbruikt door van muzikanten 
en tekstschrijvers als voorwaarde voor een contract te eisen dat zij 
hun werk, waaronder soms zelfs het oude werk, bij muziekuitgeve-
rij Crossmex onderbrengen? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Op het verplicht onderbrengen van composities bij een 
muziekuitgeverij ben ik al ingegaan in het antwoord op vraag 2. Dat 
auteurs verplicht zouden zijn om ook ouder werk onder te bren-
gen bij een muziekuitgeverij, is mij niet gebleken en wordt door 
Crossmex en de NPO weersproken. Of er sprake is van misbruik 
van een machtspositie is niet ter beoordeling van mij, maar van de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Vraag 5: Bent u bereid zo spoedig mogelijk in overleg met de NPO 
te treden en zo nodig sancties op te leggen als de NPO blijft door-
gaan met gedwongen contractering van muzikanten en tekstschrij-
vers bij Crossmex? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Door de NPO en de overige publieke omroepen worden 
geen bepalingen uit de Mediawet overtreden. Voor het opleggen 
van sancties bestaat dus geen rechtsgrond. Het heeft mijn voor-
keur dat deze problematiek wordt behandeld in het kader van het 
aangekondigde wetsvoorstel auteurscontractenrecht.
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2009–2010, Vraag nr. 2010Z08590

Nieuwe samenstelling Commissie Auteursrecht
Bij Besluit van 24 juli 2010 zijn voor een periode van vier jaar tot 
leden van de Commissie Auteursrecht benoemd: mr. E.J. Numann 
(tevens voorzitter), mw. prof. mr. M. de Cock Buning, mr. B.J. Drij-
ber, prof. mr. P.B. Hugenholtz, mr. N. van Lingen, mw. prof. mr. 
J.E.J. Prins, prof. mr. A.A. Quaedvlieg en prof. mr. M.R.F. Senftle-
ben.
Staatscourant 2010, nr. 12322, 5 augustus 2010

Advies Commissie Auteursrecht over voorontwerp auteurscontrac-
tenrecht
Op 14 oktober 2010 heeft de Commissie Auteursrecht aan de minis-
ter van Justitie haar advies  uitgebracht over het voorontwerp van 
wet inzake het auteurscontractenrecht. De commissie adviseert dit 
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voorontwerp niet in deze vorm tot wetsvoorstel te verheffen en stelt 
een alternatieve non-usus regeling voor. Het advies van de com-
missie is te downloaden via: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
wetgeving/privaatrecht/commissie-auteursrecht.
Voor reacties van anderen op het voorontwerp zie: www.internet-
consultatie.nl/auteurscontractenrecht/reacties.
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Public Domain Mark 1.0
This work has been identified as being free of known restrictions under copy-

right law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, 
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Op 15 oktober 2010 hebben Creative Commons en Europeana 
het lang verwachte ‘Public Domain Charter’ gepubliceerd. Het 
belangrijkste doel van deze Charter is het voorkomen van nieuwe 
pseudo-auteursrechtelijke beperkingen op digitale werken waarop 
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behoren heeft de Charter het nieuwe merkteken het ‘Public Domain 
Mark’ gelanceerd. Daarmee wordt aangegeven dat een bepaald 
werk onderdeel uitmaakt van het publieke domein. Europeana – 
digitale bibliotheek, museum en archief van Europa – zal de eerste 
grootgebruiker van het teken zijn.
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
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