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I.  INLEIDING 
  
  
1. Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag van het WODC op verzoek van 

de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie in hoeverre het 

internationaal-rechtelijk en communautair-rechtelijk kader op het gebied 

van het auteursrecht (waaronder mede moet worden verstaan de 

naburige rechten) aanknopingspunten bieden voor nadere regelgeving (in 

de zin van vrijstelling) voor gevallen waarin er sprake is van naar aard 

en/of omvang gering of ondergeschikt gebruik van het auteursrechtelijk 

werk.  

 

I.2 Probleemstelling 
 
2. De probleemstelling die in dit onderzoek zal worden besproken luidt als 

volgt: 

 

A. Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant 

auteursrechtelijk stelsel wettelijke regelgeving en/of 

jurisprudentiële toepassingen, inhoudende dat (de geringe) aard 

en omvang van het gebruik dat derden van auteursrechtelijk 

beschermd materiaal maken, van invloed zijn op de uitoefening 

van rechten van auteursrechthebbenden (zoals een recht op 

vergoeding)? 

 

3. Naar aanleiding van de bevindingen op probleemstelling sub A zal tevens 

de volgende (deel)vraag worden besproken:  

 

A. Bieden (en zo ja, in hoeverre) de bevindingen met betrekking tot 

de onderzochte rechtsstelsels aanleiding en aanknopingspunten 

voor nadere normering in Nederland? 

 

I.3    Aanpak en afbakening 
 
4. De methode van onderzoek die is gehanteerd is zuiver juridisch van aard. 

Beschikbare openbare juridische bronnen zijn geraadpleegd, zoals 

Europese richtlijnen en rechtspraak, nationale wetgeving en rechtspraak 

uit diverse landen. Gebruik is gemaakt van questionnaires die zijn 

uitgezonden naar verschillende respondenten in het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Denemarken, België, Spanje, Portugal, en Oostenrijk. 
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5. In de voorbesprekingen met de begeleidingscommissie is de opzet en 

omvang van het onderzoek in zoverre beperkt dat slechts beschouwd zal 

worden of er onder het regime van de Richtlijn 2001/29/EG1 (hierna: de 

"Auteursrechtrichtlijn") mogelijkheden bestaan om bepaalde omlijnde 

groepen van gebruikers vrij te stellen van auteursrechtelijke aanspraken 

(of een vergoedingsplicht). Onderwerp van onderzoek is slechts of de 

mogelijkheden van de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o van de 

Auteursrechtrichtlijn, alsmede de mogelijkheden onder (het 

publiekscriterium van) het openbaarmakingsbegrip. Met die keuze (en 

insteek) van deze quick-scan vallen de klassieke gevallen van het 

leerstuk "de minimis non curat praetor" buiten de omvang van dit 

onderzoek (te weten: gevallen waarin weliswaar strikt genomen sprake is 

van een inbreuk op het recht, maar waarin die inbreuk gezien het geringe 

karakter/schade/ omvang/duur/(commerciële) doel daarvan zonder 

gevolgen dient te blijven). Ook is niet onderzocht of de Nederlandse 

wetgever de overige beperkingen die genoemd zijn in de limitatieve lijst 

van artikel 5 Auteursrechtrichtlijn maximaal heeft geïmplementeerd.2 

 
Opgemerkt wordt hier daarom slechts dat in het Nederlandse 

auteursrecht tal van leerstukken bestaan waar de rechter zich van kan 

bedienen om aan dat gezichtspunt vorm te geven (zoals o.m. via het 

werkbegrip, bij vraag of er auteursrechtelijke relevante overeenstemming 

bestaat, via uitleg van wettelijke beperkingen, etc.). Daarnaast kan de 

rechter zich bedienen van buiten(auteurs)wettelijke leerstukken, als de 

vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM), misbruik van recht (artikel 

3:13 BW), "geen belang, geen actie" (artikel 3:303 BW). Op deze 

(buiten)wettelijke toepassingen zal – gezien het (min of meer) casuïstisch 

                                                        
1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende 

de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij.  
2 Het is mogelijk dat daar aanknopingspunten te vinden zijn voor nadere regelgeving voor 

gevallen waarin er sprake is van naar aard en/of omvang gering of ondergeschikt gebruik van 

het auteursrechtelijk werk (bv. doordat beperkingen uit de Auteursrechtrichtlijn in Nederland 

niet maximaal geimplementeerd blijken). Zie voor onderzoek naar de implementatie van de 

Auteursrechtrichtlijn (niet alleen in Nederland): L. Guibault, G. Westkamp, T. Rieber-Mohn, P.B. 

Hugenholtz, et al, “Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 

2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the 

Information Society”, Rapport aan de Europese Commissie, DG Interne Markt, februari 2007, te 

raadplegen via www.ivir.nl. 
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karakter daarvan – niet nader worden ingegaan.3 Ook zullen niet 

besproken worden gevallen waarin de rechter – eveneens in specifieke 

gevallen – door een extensieve interpretatie van auteursrechtelijke 

beperkingen bepaalde gebruik toelaatbaar kan achten. 

 

I.3.1  Plan van Behandeling 
6. Nagegaan is of in de te onderzoeken rechtsbronnen desbetreffende 

wettelijke regelgeving en/of jurisprudentiële toepassingen gevonden 

kunnen worden, en zo ja, wat daarvan de inhoud is.  

 

7. Allereerst zal (sub II) ingegaan worden op de toepassing van artikel 5 lid 

3 sub i van de Auteursrechtrichtlijn (incidentele verwerking). Dit artikel 

geeft lidstaten de mogelijkheid een beperking voor een specifieke vorm 

van de minimis gebruik in hun recht op te nemen.  

 
Artikel 5 lid 3 aanhef en sub i Auteursrechtrichtlijn luidt: "De lidstaten 

kunnen beperkingen of restricties op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde 

rechten stellen ten aanzien van: (..) [i] het incidentele verwerken van een 

werk of materiaal in ander materiaal" 

 

8. Vervolgens zal – en naar aanleiding van de voorbesprekingen: uitvoeriger 

– worden ingegaan op de tweede beperking, artikel 5 lid 3 sub o. Deze 

beperking laat het lidstaten – kort gezegd – toe om, in weerwil van het 

limitatieve karakter van artikel 5 Auteursrechtrichtlijn, reeds bestaande 

beperkingen te handhaven in – kort gezegd – “minder belangrijke 

gevallen”. Ook hier zal bezien worden op welke wijze andere landen van 

die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. 

 
Artikel 5 lid 3 aanhef en sub o luidt: "De lidstaten kunnen beperkingen of 

restricties op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde rechten stellen ten 

aanzien van: (..) [o] het gebruik in andere, minder belangrijke gevallen, 

wanneer reeds beperkingen of restricties bestaan in het nationale recht 

mits het alleen analoog gebruik betreft en het vrije verkeer van goederen 

en diensten in de Gemeenschap niet wordt belemmerd, onverminderd de 

in dit artikel vervatte beperkingen en restricties." 

 

9. Ten slotte zal (sub III) stilgestaan worden bij de mogelijkheid om via het 

openbaarmakingsbegrip (en het daaraan verwante criterium "publiek" 

                                                        
3 Zie daarover o.m. D.W.F. Verkade, Het belang van een bagatel, (rede 2002), Ars Aequi Libri 

2002. 

 4 / 27 



 

  
 

bepaalde vormen van gebruik/groepen van gebruikers buiten het domein 

van het auteursrechtelijk verbod-/vergoedingsrecht te houden.  
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II.  BEPERKINGEN 
 
 
10. Als gezegd is in de Auteursrechtrichtlijn een tweetal bepalingen 

opgenomen die (meer specifiek) de minimis gebruik uitzonderen van de 

toepasselijkheid van de auteursrechtelijke verbodsrechten. Het gaat om 

artikel 5 lid 3 sub i (zie hieronder sub II.1) en artikel 5 lid 3 sub o 

(hieronder sub II.2). 

 

II.1    Artikel 5 lid 3 sub i 
 

11. De exceptie van artikel 5 lid 3 sub i Auteursrechtrichtlijn bepaalt dat de 

lidstaten beperkingen of restricties kunnen stellen ten aanzien van "het 

incidentele verwerken van een werk of materiaal in ander materiaal."  

 

Toepassing van artikel 5 lid 3 sub i  

12. In de Auteurswet is de bepaling bij implementatie van de 

Auteursrechtrichtlijn opgenomen in artikel 18a. Bij gebreke aan een 

auteursrechtelijke hardheidsclausule (waarvoor de richtlijn geen ruimte 

biedt) is bij de implementatie aangegeven dat aan deze exceptie een 

zodanige maatschappelijke behoefte bestond dat moest worden voorzien 

in een uitdrukkelijke regeling.4  

 

13. Hoewel de exacte grens van artikel 18a Aw op dit moment niet duidelijk 

is5, wordt algemeen aangenomen dat de werkingssfeer van de bepaling 

beperkt is.6 Om een beroep op de beperking te kunnen doen moet het 

gebruik werkelijk (zeer) gering zijn of onbedoeld zijn.7 Volgens de MvT 

                                                        
4 Tweede Kamer, Kamerstukken 2001-2002, 28482, nr. 3 (MvT), p. 18. 
5 Bechtold, in Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright, Information Society Dir. art. 5, note 4j: 

"Similar to art. 5 (3) (o), art. 5(3) (i) allows Member States to introduce a de minimis limitation in 

to original copyright laws. The Directive does not clearly define the boundary between an 

incidental and significant inclusion of a work. The size of the included work, the intent of the 

person including the work in similar circumstances may determine this boundary. 
6 P.B. Hugenholtz, "De Auteurswet gewijzigd: Artikel 18a (incidentele verwerking)", AMI 2005/2, 

p.57-58. Zie ook noot K.J. Koelman, bij Vrz Rb Arnhem 21 september 2005, AMI 2005, p 204-

207; Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht, Kluwer 2005, p. 292. 
7 Tweede Kamer, Kamerstukken 2001-2002, 28482, nr. 3 (MvT), p. 52; zie verder over artikel 

18a Aw: P.B. Hugenholtz, "De Auteurswet gewijzigd: Artikel 18a (incidentele verwerking)", AMI 

2005/2, p.57-58. Zie ook noot K.J. Koelman, bij Vrz Rb Arnhem 21 september 2005, AMI 2005, 

p 204-207. 
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gaat het hier vooral om het gebruik van beeldmateriaal, zoals het terloops 

vertonen van een muurschildering in een filmreportage. In de 

Nederlandse rechtspraak is de bepaling slechts een enkele keer 

toegepast.8 In die zaken betrof het de weergave van een muurschildering 

uit de Amsterdam Arena in een computerspel. De rechter oordeelde de 

weergave van de muurschldering toelaatbaar omdat deze een bijzonder 

onbelangrijk onderdeel van het computerspel uitmaakte.  

 

14. Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar een soortgelijke bepaling reeds 

langer (al vóór de Auteursrechtrichtlijn) is neergelegd in artikel 31.1 

Copyright, Designs and Patents Act 1988 ("CDPA"), is de reikwijdte van 

de beperking beperkt. De Engelse rapporteur wijst op een geval waarin 

een uitgever van een plaatjesboek met voetbalspelers, Panini, werd 

aangesproken door de auteursrechthebbende op het embleem van de 

Engelse voetbalbond. Dat embleem zit op de shirts van alle spelers, en 

werd derhalve ook getoond in het plaatjesboek van Panini. Panini beriep 

zich op de beperking in artikel 31.1 CDPA, maar de rechter oordeelde dat 

geen sprake was van een incidentele verwerking, o.m. omdat het tonen 

van het embleem essentieel was voor het doel van de uitgave.9 

 

15. In België, Spanje, en Denemarken is de bepaling niet opgenomen in de 

(auteurs)wet. In de overige onderzochte landen is de bepaling wel 

geïmplementeerd in de wet, maar is geen rechtspraak bekend waarin aan 

de bepaling toepassing is gegeven (Zie bijv. Portugal10, Oostenrijk11). 

 

                                                        
8 Vrz. Rechtbank Arnhem 21 september 2005, IER 2005/81 (Tellegen / Codemasters) r.ov. 4.4. 
9 Football Association Premier League Ltd v Panini UK Ltd [2003] EWCA Civ 995; in een 

andere zaak was het tonen van enkele foto's voor 2 á 3 seconden, en het tonen van een foto 

als integraal deel van een headline op de cover van een tijdschrift echter niet inbreukmakend; 

Fraser-Woodward Ltd v BBC [2005] EWHC 472. 
10 Article 75 (2) sub r van de Portugese Auteurswet (onofficiële Engelse vertaling): "2 – The 

following uses of a work, without consent of the author thereof, shall be deemed lawful: (…) (r) 

The incidental inclusion of a work or other subject-matter in other material; (…)" 
11 Alleen artikel 72 lid 3 van de Oostenrijkse Auteurswet werd met het oog op de 

Auteursrechtrichtlijn deels aangepast (onofficiële Engelse vertaling): "For reporting of current 

events, speeches and performances, which are publicly perceivable in occurrences on which it 

is reported, may be recorded on picture carriers or phonograms, broadcasted, communicated to 

the public and made available, to the extent justified by the informatory purpose; such picture 

carriers or phonograms may be copied and distributed to the same extent. In such cases the 

source has to be indicated, unless this turns out to be impossible, or in case the speeches and 

performances are only incidentally included into the reporting." 

 7 / 27 



 

  
 

II.2   Artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn 
 

16. Onderzocht is voorts op welke wijze gebruik is gemaakt van de onder artikel 

5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn (tekst artikel zie hierboven sub 8) geboden 

mogelijkheid om (onder bepaalde voorwaarden) beperkingen te stellen ten 

aanzien van het gebruik in andere, minder belangrijke gevallen, wanneer 

reeds beperkingen of restricties bestaan in het nationale recht. Ook deze 

bepaling is (net als het hiervoor besproken artikel 5 lid 3 sub i) in de 

Auteursrechtrichtlijn opgenomen als onderdeel van een compromis tussen 

de standpunten van enerzijds de voorstanders van een volledig open lijst 

van facultatieve uitzonderingen, en anderzijds voorstanders van een veel 

kortere lijst van vast voorgeschreven uitzonderingen.12  

 

17. Hoewel er in de wetgeving van sommige landen interessante beperkingen 

zijn opgenomen die toelaatbaar zijn op grond van artikel 5 lid 3 onder o 

Auteursrechtrichtlijn (waarover hieronder), is het de vraag of de 

Nederlandse wetgever dergelijke of nieuwe andere beperkingen (eveneens) 

zou kunnen overnemen. De bepaling (van 5 lid 3 onder o 

Auteursrechtrichtlijn) is immers expliciet geschreven voor beperkingen die 

reeds deel uitmaakten van het nationale recht in de periode vóór 

(implementatie van) de Auteursrechtrichtlijn. Het Gemeenschappelijk 

Standpunt van de Raad is daar zeer duidelijk in: 

 
"Voorts heeft de Raad voor artikel 5, lid 3, ingestemd met een nieuw punt 

o), dat de lidstaten toestaat vast te houden aan minder belangrijke 

uitzonderingen de op het tijdstip van inwerkingtreding van de richtlijn 

reeds in hun nationale recht bestonden, die op het tijdstip van 

inwerkingtreding van de richtlijn reeds in hun nationale recht bestonden, 

mits deze uitzonderingen uitsluiten analoog gebruik betreffen en geen 

nadelige gevolgen hebben voor het vrij verkeer van goederen en 

diensten in de Gemeenschap."13 (onderstreping CIER). 

 

18. Het toepassingsgebied van het artikel is derhalve beperkt. Het beoogt in 

essentie de situatie zoals deze bestond op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van de richtlijn te bevriezen. In de literatuur wordt het 

artikel ook algemeen aangeduid als "the grandfather clause".14 Nederland 

                                                        
12 Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr 48/2000, 200/C344/01, p. 18 (sub 36).  
13 Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr 48/2000, 200/C344/01, p. 18 (sub 36). 
14 Zie o.m. Bechtold, in Dreier/Hugenholtz, Concise Copyright, Information Society Dir. art. 5, 

note 4p. 
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heeft – conform het advies van de Commissie Auteursrecht15 - bij de 

implementatie van de Auteursrechtrichtlijn er voor gekozen (zoveel 

mogelijk) de reeds bestaande beperkingen te behouden.16 Nederland 

heeft daarmee reeds maximaal gebruik willen maken van de (bedoelde) 

mogelijkheden van artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn. 

 
N.B. Opmerking verdient nog dat het feit dat de reikwijdte van het artikel 

beperkt is tot (naast de overige twee vereisten van (i) reeds bestaande 

excepties, in (ii) analoge gevallen) gevallen die (iii) voor het goederen- 

en dienstenverkeer geen betekenis hebben in de MvT bij de 

implementatie van de Auteursrechtrichtlijn aanleiding gegeven tot de 

opmerking dat de bepaling daarom overbodig is17. Immers – zo was de 

redenering – in geval van het ontbreken van enige invloed op het 

communautaire goederen- en dienstenverkeer zou voor 

Europeesrechtelijke regels geen ruimte bestaan. Het is buiten de scope 

van dit onderzoek om te bezien of die redenering juist is.18 Indien deze 

redenering echter juist zou blijken te zijn, dan zou eveneens betoogd 

kunnen worden dat beperkingen die in andere landen op grond van 

artikel 5 lid 3 sub o zijn toegestaan buiten de "greep" van de Europese 

wetgever vallen en daarom overgelaten zijn aan de bevoegdheid van de 

nationale wetgever. In dat geval zou gesteld kunnen worden dat alle 

beperkingen die in andere landen op grond van 5 lid 3 sub o toelaatbaar 

zijn zonder meer ook in Nederland toelaatbaar zijn. 

 

Toepassing artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn in omringende landen 

 

België 

19. De Belgische respondent maakt melding van een exceptie ten behoeve 

van - kennelijk - (muziek)audities op onderwijsinstellingen. Artikel 22 § 1 

7o van de Belgische Auteurswet bepaalt: "Wanneer een werk op 

geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten 

                                                        
15 Commissie Auteursrecht, Advies over de uitvoering van de EG Richtlijn Auteursrechten en 

Naburige rechten in de informatiemaatschappij, juli 2001, § 2.4, p. 9. 
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28482, nr. 3 (MvT), p. 17. 
17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28482, nr. 3 (MvT), p. 19. 
18 Het is echter twijfelachtig of die redenering inderdaad houdt, nu daarmee de verbindendheid 

van iedere bepaling in de Auteursrechtrichtlijn wordt gereduceerd tot de vraag of deze van 

invloed zou zijn op het communautair dienstenverkeer. Daar komt bij dat de Minister in de MvT 

(p. 19) eveneens aangeeft zich te kunnen verenigen met de ratio van de bepaling; die ratio is – 

zoals blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar – mede ingegeven door het streven tot een 

compromis te komen over welke beperkingen er onder de Auteursrechtrichtlijn toelaatbaar 

zouden zijn. 
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tegen: de kosteloze uitvoering van een werk tijdens een publiek examen, 

wanneer het doel van de uitvoering niet het werk zelf is, maar het 

beoordelen van de uitvoerder of de uitvoerders van het werk met het oog 

op het verlenen van een kwalificatiegetuigschrift, diploma of titel binnen 

een erkende onderwijsvorm".  

 

20. Deze beperking lijkt (iets) ruimer dan onderwijsexceptie in de 

Nederlandse wet (artikel 16) en in de Auteursrechtrichtlijn (artikel 5 lid 3 

sub a). Een zeer groot verschil is er echter niet. Het meest in het oog 

springt dat in de Belgische variant een vergoedingsplicht ontbreekt. Het is 

goed denkbaar dat de Nederlandse rechter al over voldoende 

mogelijkheden beschikt dit soort gebruik toelaatbaar te achten (bv. door 

extensieve interpretatie van artikel 16 Aw). 

 

Engeland 

21. In de Engelse CDPA is een beperking opgenomen waarin is bepaald dat 

(onder voorwaarden) zonder vergoeding muziekopnamen mogen worden 

gespeeld als onderdeel van de activiteiten van of ten behoeve van een 

club, sociëteit of andere organisatie.19, 20 De voorwaarden zijn onder meer 

dat de organisatie geen winstoogmerk heeft en dat zij een charitatieve 

doelstelling heeft. Verder is vereist dat – wanneer er een toegangsprijs is 

– deze toegangsprijs slechts ziet op de organisatie van de betreffende 

bijeenkomst.21 Het Nederlandse auteursrecht kent geen bepaling die hier 

op lijkt. 

 

Portugal 

22. In artikel 75p van de Portugese Auteurswet is een (enigszins) soortgelijke 

bepaling terug te vinden, die de reproductie toestaat door sociale 

instellingen die niet-commerciële doeleinden nastreven (zoals 

                                                        
19 Artikel 67 CDPA: "(1) It is not an infringement of the copyright in a sound recording to play it 

as part of the activities of, or for the benefit of, a club, society or other organisation if the 

following conditions are met. 

(2) The conditions are— (a) that the organisation is not established or conducted for profit and 

its main objects are charitable or are otherwise concerned with the advancement of religion, 

education or social welfare, and (b) that the proceeds of any charge for admission to the place 

where the recording is to be heard are applied solely for the purposes of the organisation.  
20 (Gemeentelijke) overheidsorganisaties vallen echter buiten het toepassingsgebied, zie: 

Phonographic Performance Ltd. v South Tyneside Metropolitan Borough [2001] LGR 176. 
21 In Nederland wordt momenteel bij dergelijke organisaties wel geïnd, zie: 

www.bumastemra.nl/nl-NL/MuziekgebruikOpgeven/Hoe+betalen/OverigeOrganisaties.htm. 
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ziekenhuizen en gevangenissen).22 Dit artikel lijkt op een implementatie 

van artikel 5 lid 2 sub e Auteursrechtrichtlijn; er lijkt echter geen 

vergoedingsplicht te bestaan (hetgeen de Richtlijn wél vereist). De 

bepaling van artikel 5 lid 2 sub e Auteursrechtrichtlijn is in de Nederlandse 

wet niet geïmplementeerd. 

 

Denemarken 

23. De Deense Auteurswet kent in artikel 18 lid 3 een beperking die het in 

beperkte oplage (max. 300 stuks) vervaardigen van een boekje met 

liedteksten toelaatbaar acht onder o.m. de voorwaarde dat dit is 

vervaardigd met het oog op en ten behoeve van een bijzondere 

gelegenheid. 

 

Oostenrijk 

24. Uit Oostenrijk23 wordt ten slotte nog een beperking gerapporteerd die de 

enkele reproductie van werken die zijn gepubliceerd bij de verslaggeving 

van actuele gebeurtenissen toelaatbaar acht, zolang deze voor eigen 

gebruik dient en op een analoge drager is.24 

 

Overige landen 

25. In de overige door ons onderzochte Europese landen is geen gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid die geboden wordt door artikel 5 lid 3 sub o 

Auteursrechtrichtlijn; de respondenten uit Spanje, Duitsland en 

Denemarken geven allen aan dat er naast beperkingen die (limitatief) zijn 

opgesomd in artikel 5 van de Auteursrechtrichtlijn in hun nationale 

wetgeving geen beperkingen op de exploitatierechten van de auteur zijn 

opgenomen.  

                                                        
22 Artikel 75p Portugese Auteurswet (onofficiële engelse vertaling): "The reproduction of works 

carried out by social institutions pursuing non-commercial purposes, such as hospitals or 

prisons, provided that they are broadcasted." 
23 Artikel 42 lid 3 van de Oostenrijkse Auteurswet (onofficiële engelse vertaling): "Everybody 

may make single copies of works which are published in the course of reporting on current 

events on analogue carriers for his own use." 
24 Deze beperking doet denken aan een hybride tussen de beperkingen uit artikel 5 lid 2 sub b 

Auteursrechtrichtlijn (privékopie), en artikel 5 lid 3 sub c Auteursrechtrichtlijn (uit de pers in de 

pers), maar bevat niet de in die beide bepalingen genoemde extra vereiste (zoals billijke 

compensatie, bronvermelding, etc.).  
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III. BEPERKTE KRING 
 
 
26. Naast deze toepassingen van het beginsel de minimis non curat praetor 

via beperkingen op de exclusieve rechten van de auteur zou de wetgever 

dit beginsel ook kunnen toepassen bij de uitleg van het begrip 

“openbaarmaking” (en dan met name wat betreft de component “publiek”).  

 

27. Bepaalde vormen van gebruik vinden plaats binnen een beperkte kring. 

Het is daarbij telkens de vraag bij welke grootte van de kring er gesproken 

moet worden van een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking (die 

binnen de reikwijdte van het recht van de auteur valt), en wanneer de 

kring zodanig klein is dat niet gesproken kan worden van een "publiek". 

De geringe omvang van de kring waarbinnen het gebruik van het werk 

plaatsvindt kan derhalve invloed hebben op de uitoefening van rechten 

van de auteursrechthebbende. 

 
III.1  Internationaalrechtelijk en Europeesrechtelijk kader 
28. De component "publiek" in het recht op openbaarmaking als exclusief 

recht voor de auteur is neergelegd in o.m. artikel 11 en 11 bis van de 

Berner Conventie (o.m. als "public performance" en "communication to 

the public";en "broadcasting [  ] or communication [  ] to the public"); 

 

29. De Berner Conventie laat de invulling van het begrip “publiek” echter 

geheel over aan de nationale wetgever. Er is in de tekst van de Conventie 

niet nader omschreven of gedefinieerd wat het begrip “publiek” omvat, of 

wat anderszins de reikwijdte van dit begrip is.25 Bovendien biedt ook de 

totstandkomingsgeschiedenis van de Berner Conventie geen duidelijkheid 

over de betekenis van het vereiste. De gezaghebbende schrijvers 

Ricketson en Ginsburg menen uit de structuur/het systeem van de Berner 

Conventie echter wel een algemeen beginsel te kunnen destilleren. 

Volgens hen is het “publiek”-vereiste opgenomen om de auteur in staat te 

stellen "to authorize performances of the work before or communications 

of the work to a substantial number of unrelated persons". In die definitie 

is "publiek" derhalve "a substantial number of unrelated persons". 

                                                        
25 Zie ook Dreier, in Dreier/Hugenholtz, Concise European Copyright Law, BC art. 11, note 2d: 

"What constitutes “public” in either case wil be determined by the national law of the country of 

protection". 
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Zie Ricketson/Ginsburg, International Copyright and Neighbouring 

Rights, The Berne Convention and beyond, Oxford University Press 

2006, p. 704: "The dividing line between “public” and “private” is not 

always easy to draw, and the Convention contains no specific guidance 

in this regard. However, the following general principle can be derived 

from a study of the structure of the Convention. Articles 11, 11bis, 11ter, 

14, and 14 bis deal with certain of the author's pecunairy rights, that is, 

some of the ways in which she can exploit her work. Accordingly, the 

rights of public performance and of communication to the public refer to 

the author's capacity to authorize performances of the work before or 

communications of the work to a substantial number of unrelated 

persons. The larger and more disparate the audience, the greater the 

impact on the author's ability to exploit the work in relation to her public, 

that is, those who are willing to pay for the benefit of hearing of seeing 

the work performed. This understanding therefore will exclude from “the 

public” only the immediate family circle. A somewhat broader formulation 

that remains consistent with the proposition that the “non-public” should 

be economically insignificant might be “normal circle of family and its 

social acquaintances”". 

 

30. Op Europees niveau wordt in artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn een 

deel van het openbaarmakingsrecht, te weten het recht van "mededeling 

[van werken] aan het publiek", geregeld.26 Ook de tekst van de Richtlijn 

geeft geen nadere aanwijzigingen waar de grens tussen "publiek" en 

"niet-publiek" getrokken zou moeten worden.  

 

31. Onlangs heeft het Hof van Justitie EG prejudiciële vragen beantwoord 

over de uitleg van artikel 3 Auteursrechtrichtlijn.27 In die zaak ging het om 

de vraag een hoteleigenaar vergoedingsplichtig is voor openbaarmaking 

via televisies die op hotelkamers zijn geplaatst. De Spaanse rechter die 

de vragen stelde wilde weten of de gasten in hotelkamers als “publiek” 

                                                        
26 Considerans 23 bij Auteursrechtrichtlijn: "Deze richtlijn moet het recht van de auteur van 

mededeling van werken aan het publiek verder harmoniseren. Aan dit recht moet een ruime 

betekenis worden gegeven die iedere mededeling omvat die aan niet op de plaats van oorsprong 

van de mededeling aanwezig publiek wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke 

dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met 

inbegrip van uitzending. Dit recht heeft geen betrekking op enige andere handeling." (onderstreping 

CIER). 
27 HvJEG 7 december 2006, zaak C-306/05 (SGAE/ Rafael Hoteles). Computerrecht 2007, nr. 

5, m.nt. D.J.G. Visser. 
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moeten worden aangemerkt; vaak zullen die gasten zich immers alleen of 

in intieme kring op hun kamer bevinden.  

 

32. In zijn uitspraak overwoog het HvJEG allereerst dat het begrip 

"mededeling aan het publiek" op Europees niveau moest worden 

uitgelegd. Het HvJEG oordeelde voorts dat in het geval van 

openbaarmaking op hotelkamers sprake was van een publiek. Daarbij 

overwoog het Hof dat in aanmerking moet worden genomen dat 

hotelgasten elkaar gewoonlijk snel opvolgen, en ook rekening moet 

worden gehouden met gasten die (buiten hun kamer) in andere ruimtes 

van het hotel naar een televisietoestel kunnen kijken. Volgens het Hof 

gaat het in de regel: "om een vrij groot aantal personen, zodat deze 

personen als publiek moeten worden aangemerkt, gelet op de 

belangrijkste doelstelling van richtlijn [hoog beschermingsniveau, CIER] 

zoals die in punt 3 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht."  

 

33. Volgens het Hof ziet "publiek" op "een onbepaald aantal potentiële 

[televisie]kijkers". Met die definitie haakt het HvJEG aan bij haar eerdere 

definitie van het begrip "publiek" in de uitspraken in de zaken 

Mediakabel28 (over de Richtlijn Televisie zonder Grenzen) en Lagardère29 

(over de de SatCab-richtlijn). 

 
In de Lagardère uitspraak stelde het HvJEG dat er sprake is van een 

publiek in de zin van de SatCab richtlijn als het naar de satelliet 

opgestraalde signaal is bedoeld voor een onbepaald aantal potentiële 

luisteraars of kijkers. Een beperkte kring van personen die van de 

satelliet afkomstige signalen alleen met een professionele uitrusting 

kunnen ontvangen heeft niet als publiek te gelden. Het Hof bouwde 

daarmee voorts op het Mediakabel arrest waarin de Richtlijn Televisie 

zonder grenzen werd geïnterpreteerd. 

 

34. Visser heeft kritiek op de door het HvJEG gehanteerde uitleg van het 

begrip "publiek". Deze roept volgens hem de vraag op of er bij 

mededeling aan een bepaald aantal (daadwerkelijke) kijkers géén sprake 

zou (hoeven) zijn van een "publiek" (zoals de groep bejaarden die 

permanent in een gebouw wonen waar geen tv-toestellen in 

gemeenschappelijke ruimtes staan). Volgens Visser zou een dergelijke 

                                                        
28 HvJEG 2 juni 2005, zaak C-89/04 (MediaKabel) AA 2005 m.nt. R.D. Chavannes. 
29 HvJEG 14 juli 2005 zaak C-192/04 (Lagardère Active Broadcast), Jurispr. Blz. I-7199, punt 31 
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uitkomst in strijd zijn met de bedoelingen van het auteursrecht en het 

openbaarmakingsrecht.30   

 

35. De overige overwegingen van het HVJEG hebben betrekking op de vraag 

of de doorgifte door het hotel aan haar gasten op hotelkamers een nieuwe 

openbaarmaking is. Het Hof meent dat ook daarvan sprake is. De 

ontvangst door het hotel geschiedt ten behoeve van een veel groter 

gehoor, en bereikt daarmee een “nieuw publiek”. Daaronder verstaat het 

Hof: niet direct bedoelde consumenten van het werk.  

 

III.2 Openbaarmaking is meer dan recht van mededeling aan publiek 
 
36. Bij de implementatie van de Auteursrechtrichtlijn in de Nederlandse wet 

werd opgemerkt dat het begrip "mededeling aan het publiek" uit artikel 3 

van de Auteursrechtrichtlijn een specifieke betekenis heeft die voortvloeit 

uit de Berner Conventie, en die slechts betrekking heeft op 

openbaarmakingshandelingen waarbij afstand bestaat tussen de bron van 

mededeling en de plaats waar het medegedeelde werk geconsumeerd 

wordt. Het recht van “mededeling aan het publiek” heeft geen betrekking 

op enige andere handeling.31 

 

37. Het gevolg is dat artikel 3 van de Auteursrechtrichtlijn niet van toepassing 

is op het zogenaamde “uitvoeren in het openbaar” (vgl. artikel 12 en 30a 

van de Aw), waarvan sprake is als bron en publiek in dezelfde ruimte 

bijeen zijn, zoals bij een toneel- of muziekuitvoering, of wanneer een 

muziekspeler staat opgesteld in dezelfde ruimte als waar het publiek 

bijeen is. Dat wil niet zeggen dat dergelijke handelingen niet onder het 

begrip "openbaarmaking" vallen van de Auteurswet 1912 (dat is wel zo). 

Het betekent slechts dat de Auteursrechtrichtlijn niet van toepassing is op 

die handelingen.32  

 

38. Die constatering heeft onder meer tot gevolg dat, ondanks de beslissing 

van het HvJEG om het begrip “mededeling aan het publiek” op Europees 

niveau uit te leggen, dit voor het begrip “openbaarmaking” in de 

                                                        
30 HvJEG 7 december 2006 (SGAE/Rafael Hoteles), Computerrecht 2007/5, m.nt. D.J.G. 

Visser; AMI 2007, p. 50, m.nt. Koelman 
31 Tweede Kamer, Kamerstukken 2001-2002, 28482, nr. 3. 
32 Tweede Kamer, Kamerstukken 2001-2002, 28482, nr. 3. Zie ook Koelman in zijn noot onder 

HvJEG 7 december 2006, AMI 2007, p. 50.  
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Nederlandse wet slechts een beperkte waarde heeft. Ten aanzien van 

groepen openbaarmaking (voordracht, op- of uitvoering of voorstelling) 

staat het de wetgever immers vrij om (binnen de grenzen van de Berner 

Conventie, zie boven sub [30-31]) te bepalen welke inhoud er aan het 

begrip openbaarmaking toe dient te komen. Hieronder zal nader ingegaan 

worden de huidige Nederlandse regeling en op enige voorbeelden uit 

andere Europese landen hoe men omgaat met het onderscheid 

publiek/openbaar bij openbaarmaking van werken. 

 

III.3  Huidige Nederlandse regeling en omringende landen 
 

Nederland 

39. In Nederlandse Auteurswet is het openbaarmakingsrecht nader uitgewerkt 

in artikel 12 Aw. Het artikel bevat een niet-limitatieve opsomming van 

exploitatievormen die onder het openbaarmakingsrecht vallen. Het gaat 

daarbij onder meer om de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in 

het openbaar van het geheel of een gedeelte van het werk of een 

verveelvoudiging daarvan (artikel 12 lid 1 onder 4). Op grond van dit 

artikel 12 lid 4 is het openbaarmakingsrecht enerzijds uitgebreid tot de 

voordracht, op- of uitvoering of voorstelling die in besloten kring 

plaatsvindt. Anderszijds is weer uitgezonderd een voordracht, op- of 

uitvoering die zich beperkt tot de familie-, vrienden-, of daaraan gelijk te 

stellen kring, indien en voorzover voor de toegang daartoe geen betaling, 

in welke vorm ook, verschuldigd is.  

 
Deze bepaling is in 1973 in de wet opgenomen. Daarvóór luidde het 

oude artikel 12 lid 2 Aw: "onder een voordracht, op- of uitvoering of 

voorstelling in het openbaar wordt mede begrepen die in besloten kring, 

welke tegen betaling toegankelijk is, ook al geschiedt die betaling door 

voldoening van eene contributie." De oude bepaling – die ook in 

overeenstemming was met de Berner Conventie – was derhalve ruimer 

dan de huidige bepaling. 

 

40. De wijziging in 1973 was ingegeven door de wens van Buma, om in het 

kader van het muziekuitvoeringsrecht, bij uitstek het werkterrein van 

Buma, het begrip “besloten kring” nader te omlijnen (te beperken). Bij 

haar incassoactiviteiten ondervond Buma namelijk problemen wanneer 

het door de wet niet nader omschreven begrip “besloten kring” ter 

discussie stond (bv. fabriekshallen).  
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41. In de jurisprudentie is nadien “de aan de familie- of vriendenkring gelijk te 

stellen kring” gepreciseerd tot: “Een groep van personen tussen wie 

banden van persoonlijke aard bestaan, die nauwelijks minder hecht zijn 

dan familiebanden en banden van vriendschap.”33  

 
Omringende landen 

42. Als deel van het onderzoek is geïnventariseerd wat de grenzen zijn die in 

verschillende Europese landen wordt gegeven aan het begrip 

openbaarmaking. Deze bevindingen kunnen instrumenteel zijn bij de 

gedachtenvorming of de Nederlandse overheid op een andere wijze 

wenst om te gaan met de aan haar geboden ruimte tot nadere invulling 

van het criterium "openbaarmaking" (niet zijnde "mededeling aan het 

publiek") in de Nederlandse wet. 

 

Verenigd Koninkrijk 

43. Artikel 19 van de CDPA regelt het recht van de auteur van een werk op 

uitvoering, opvoering of voordracht in het openbaar.34 In het Verenigd 

Koninkrijk is (relatief) snel sprake van een openbaarmaking. Slechts 

wanneer sprake is van een uitvoering in huiselijke of quasi-huiselijke kring 

is niet sprake van een uitvoering “in het openbaar”.35 Het maakt niet uit of 

de uitvoering plaats vindt op een locatie die gewoonlijk niet gebruikt wordt 

voor openbare evenementen en wat de omvang van het publiek is.36 Naar 

Engels recht is verder niet relevant of voor de uitvoering wel of niet 

betaald wordt.37  

 

44. In alle hieronder genoemde voorbeelden was de rechter van oordeel dat 

er sprake was van een uitvoering “in het openbaar”: 

 

                                                        
33 HR 9 maart 1979, NJ 1979/341 (Stichting Willem Dreeshuis/Buma). 
34 Artikel 19 CDPA: “The performance of the work in public is an act restricted by the copyright 

in a literary, dramatic or musical work; The playing or showing of the work in public is an act 

restricted by the copyright in a sound recording, film or broadcast.” 
35 Performing Right Society Ltd v Harlequin Record Shops Ltd [1979] FSR 233; Jennings v 

Stephens [1936] Ch 469; Performing Right Society Ltd v Harlequin Record Shops Ltd [1979] 

FSR 233; Canadian Admiral Corpn Ltd v Rediffusion Inc [1954] Ex CR 382, 14Fox Pat C 144; 

Performing Right Society Ltd v Rangers FC Supporters Club [1975] RPC 626. 
36 Laddie, Prescott and Vitoria, The modern law of copyright and design, Buttersworths 2001, p. 

407. 

37 Dit in tegenstelling tot het Nederlandse recht, waar artikel 12 lid 4 Aw bepaalt dat wanneer 

betaling geschiedt, in welke vorm dan ook, er sprake is van een uitvoering in het openbaar. 
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- muziek in de lobby van een hotel;38 

- muziek in een platenzaak;39 

- muziek afgespeeld over luidsprekers in een fabriek;40 

- muziek gespeeld voor de leden van een dansgezelschap;41 

- het vertonen van videofilms op een apart kanaal op de televisies in 

motelkamers;42 

- de uitvoering van een toneelstuk door leden van een lokale 

vrouwenvereniging voor leden van dezelfde vereniging.43 

 
Duitsland 

45. Het Duitse recht is ten aanzien van het openbaarmakingsrecht iets minder 

ruim dan het Engelse recht. Artikel 15(3) van het Urheberrechtsgesetz 

stelt dat een uitvoering als “openbaar” beschouwd wordt wanneer zij voor 

het grootste deel bedoeld is voor leden van het publiek.44 Wanneer een 

werk toegankelijk wordt gemaakt voor personen die door een persoonlijke 

betrekking verbonden zijn met degene die het werk toegankelijk maakt, of 

met elkaar, wordt dit niet als “openbaar” beschouwd.  

 

46. Onder "persoonlijk verbonden zijn" (“persönliche Beziehung”, “persönliche 

Verbundenheit”) moet niet slechts de familie- of vriendenkring worden 

verstaan.45 Of gesproken kan worden van “persoonlijk verbonden zijn” 

hangt af van zowel de grootte van de groep als van de aard de 

betrekking. Er is in ieder geval geen absolute grens aan de grootte van de 

groep, het gaat om het bestaan van een bewust nauw onderling contact.46 

Dat bewuste contact kan ook ontstaan doordat zij gezamenlijk een 

gebeurtenis bijwonen, hoewel het slechts hebben van vergaande 

overeenkomstige interessen weer niet voldoende is.47 

                                                        
38 Performing Right Society Ltd v Hawthorens Hotel (Bournemouth) Ltd [1933] Ch 855. 
39 Performing Right Society Ltd v Harlequin Record Shops Ltd [1979] FSR 233. 
40 Ernest Turner Electrical Instruments Ltd v Performing Right Society Ltd [1943] 1 All ER 228. 
41 Harms (Incorporated) Ltd v Martens Club Ltd [1926] Ch 870; Performing Right Society Ltd v 

Rangers FC Supporters Club [1975] RPC 626. 
42 Rank Film Productions Ltd v Dodds (1983) 2 IPR 113. 
43 Jennings v Stephens [1936] Ch 469. 
44 Artikel 15 lid 3 Urheberrechtsgesetz: “Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine 

Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der 

nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das 

Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche 

Beziehungen verbunden ist.” 
45 BGH 12 juli 1974, GRUR 1975, 33/34 – Alters Wohnheim.  
46 BGH 12 juli 1974, GRUR 1975, 33/34 – Alters Wohnheim. 
47 BGH 24 juni 1955, GRUR 549 – Betriebsfeiern. 
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47. Er is geen sprake van uitvoering in het “openbaar” bij besloten feesten 

zoals trouwfeesten die slechts toegankelijk zijn voor genodigden.48 Ook 

uitvoeringen in het onderwijs worden vaak geacht niet “openbaar” te 

zijn.49 Wanneer men niet de bedoeling heeft een werk toegankelijk te 

maken voor het publiek, maar dit wel per ongeluk gebeurd is er geen 

uitvoering in het “openbaar”. Andere voorbeelden van zaken waarin geen 

sprake was van “openbaarmaking”:  

 

- een team binnen een bedrijf;50 

- het gemeenschappelijke bekijken van een televisie uitzending door twee 

patiënten in een ziekenhuis;51 

- muziek bij dansles voor een geselecteerde groep leerlingen;52 

- het kijken naar een televisie uitzending door een kleine groep vast 

personeel van een hersteloord van moeders.53 

 

48. In de volgende voorbeelden werd door de Duitse rechter wél geoordeeld 

dat er sprake was van een uitvoering in het “openbaar”, omdat niet 

gesproken kan worden van “persoonlijk verbonden zijn”: 

 

- tussen gevangenen in een strafgevangenis;54 

- tussen patiënten in een ziekenhuis (Dit is anders wanneer het gaat om 

slechts 2 patiënten); 55 

- tussen bewoners van een bejaardentehuis;56 

- tussen patiënten in een herstellingsoord;57 

- tussen deelnemers aan een open afsluitend bal van hun dansles;58 

- tussen werknemers die in een fabriekshal naar muziek luisteren;59 

- tussen werknemers op een bedrijfsfeest van een grote onderneming;60 

- tussen studenten in een studentenflat;61 

                                                        
48 Dreier / Schulze, Urheberrechtsgesetz, 2006, p. 241. 
49 LG München I. v. 30.3.2004, AZ 210 4799/04. 
50 KG ZUM 2002, 828, 830. 
51 BGH, 11 juli 1996, 1996 GRUR 875. 
52 BGH GRUR 1956, 515/517. 
53 LG Kassel Schulze LGZ 174,1. 
54 BGH GRUR 1994, 45. 
55 BGH GRUR 1994, 797. 
56 BGH GRUR 1975, 33/34. 
57 BGH GRUR 1972, 614. 
58 BGH GRUR 1960, 338, 339. 
59 LG Frankfurt Schulze LGZ 117, 7. 
60 BGH 1955 GRUR, 549. 
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Frankrijk  

49. Op grond van artikel L122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle 

kan een auteur niet optreden tegen de kosteloze privé-uitvoering in 

familiekring.62 Dat er niet tevens van “een vrienden- of daaraan gelijk te 

stellen kring” wordt gesproken wil niet zeggen dat in Frankrijk een engere 

definitie van de besloten kring wordt gehanteerd; onder familiekring wordt 

ook verstaan de vertrouwde omgang binnen een vriendenkring en dit kan 

een groep personen omvatten die elkaar regelmatig zien.63 Ten aanzien 

van een groep werknemers van hetzelfde bedrijf is door de Franse rechter 

geoordeeld dat deze niet aan dat vereiste voldeed.64 Een specifiek team 

van werknemers binnen een bedrijf kan weer wel aan het vereiste van 

“familiekring” voldoen.65 Het vereiste “kosteloos” is vervuld wanneer aan 

degene die deel uit maken van de “familiekring” niet wordt gevraagd bij te 

dragen in de kosten van de uitvoering.  

 

 België 

50. De Belgische Auteurswet bepaalt in artikel 22(1) onder 3, vergelijkbaar 

met de Franse wettekst, dat een auteur zich niet kan verzetten tegen de 

kosteloze privé-mededeling in familiekring. Net als in Frankrijk, wil 

“familiekring” niet zeggen dat dit artikel slechts ziet op familie in de 

letterlijke betekenis van het woord.  

 

51. Hoewel uit aanvankelijk in de rechtspraak werd overwogen dat het begrip 

“familiekring” restrictief geïnterpreteerd moet worden66, werd later 

daarnaast overwogen dat onder het begrip “familiekring” ook 

bijeenkomsten van personen begrepen moeten worden die geen bloed- of 

aanverwanten van elkaar zijn, maar waartussen een intieme band van 

familiale of sociale aard bestaat, die in feite gelijkgesteld kan worden met 

een familiale band.67 

 

                                                                                                                                               
61 LG Frankfurt Schulze LGZ 116, 4. 
62 Artikel L122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle: “Lorsque l'oeuvre a été divulguée, 

l'auteur ne peut interdire: Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement 

dans un cercle de famille.” 
63 Grenoble, 28 februari 1968, R.I.D.A. 1968, nr. 57, 166. 
64 Douai, 3 maart 1967, R.I.D.A. 1968, nr. 57, 164. 
65 TGI Paris, 10 juni 1997 (Queneau c. Boue), J.C.P. 1997, II, 22974. 
66 Cass 8 oktober 1999, IRDI 1999/519. 
67 Cass 18 februari 2000, AM 2000/290 (Bejaardenhome). 
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52. Een amendement ten tijde van de wetswijziging in 1994, dat ertoe strekte 

het begrip familiekring expliciet uit te breiden tot scholen, leden van 

verenigingen, tehuizen en instellingen voor gehandicapten, werd 

verworpen.68. Het Hof van Cassatie heeft onlangs aangegeven dat het 

begrip familiekring inhoudt dat het moet gaan om personen tussen wie 

een band van familiale of “sociale” aard bestaat die gelijkgesteld kan 

worden met de familieband.69 Een dergelijke band kan aanwezig zijn in 

bijvoorbeeld een bejaardentehuis of op de werkvloer van een klein bedrijf.  

 

53. In de volgende zaken was de rechter van oordeel dat er geen sprake was 

van een uitvoering “in de familiekring”: 
 

- Muziek op een bedrijfsfeest voor 23 werknemers met vrouw en 

kinderen;70 

- Muziek in een achterkamer van een winkel, maar luid genoeg om door 

klanten in de showroom te worden gehoord;71 

- Muziek in een achterkamer van een drukkerij, maar luidt genoeg om door 

klanten in de drukkerij te worden gehoord;72 

- Muziek op een verjaardagsfeest waar 35 mensen van dezelfde 

voetbalclub bijeen waren gekomen;73 

 
Niet openbaar: 

- Een kerstconcertje in een home voor ouderen is niet openbaar omwille 

van de quasi-familiale banden die de gepensioneerden aan elkaar 

binden;74 

                                                        
68 Amendement Stengers in Verslag De Clerck, Gedr. St. Kamer 1991-92, nr. 473/5, p. 6 en nr. 

473/33, 192 en 195. 
69 Hof van Cassatie 26 januari 2006 (SABAM / British Car Centre): "Het bestreden vonnis 

overweegt dat de verduidelijking van het begrip familiekring inhoudt dat het moet gaan om 

personen tussen wie een band van familiale of “sociale” aard bestaat die gelijkgesteld kan 

worden met een familieband en stelt vast dat: de radiomuziek ten gehore werd gebracht in een 

afgesloten werkatelier dat enkel toegankelijk is voor het personeel van verweerster, zijnde vier 

arbeiders en één verkoper; deze vijf mensen dagelijks in elkaars aanwezigheid vertoeven en er 

derhalve tussen hen een “private en intieme band” bestaat. Het bestreden vonnis oordeelt 

zodoende wettig dat de uitvoering van muziekwerken in casu geen openbaar karakter had. Het 

middel (dat strekte tot vernietiging, CIER) kan niet worden aangenomen." 
70 Cass., 21 november 2003, RC03BL3_1.  
71 Cass., 26 september 1996, I.R.D.I., 1997, 172. 
72 Cass., 26 september 1996, I.R.D.I., 1997, 173. 
73 Cass., 8 oktober 1999, I.R.D.I. 1999, 519. 
74 Cass., 18 februari 2000, AM 2000, 290. I.R.D.I. 2000, 135. 
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- Een radio die speelt in een afgesloten werkatelier dat enkel toegankelijk 

is voor vier arbeiders en één verkoper is niet openbaar, eveneens 

omwille van de quasi-familiale banden die de werknemers aan elkaar 

binden.75 

 

Italië 

54. De Italiaanse Auteurswet kent in artikel 15(2) een ruime omschrijving van 

uitvoeringen die niet “publiek” zijn. Het gaat om elke uitvoering binnen de 

normale familiekring, of binnen een klooster of school of binnen een 

bejaarden- of verzorgingstehuis, onder de voorwaarde dat er geen 

winstoogmerk is.76 Anders dan in de hier boven beschreven landen, heeft 

de Italiaanse wetgever expliciet in de wet opgenomen dat deze 

instellingen als “niet publiek” hebben te gelden. 

 

55. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft daarnaast geoordeeld dat geen 

sprake is van een “publieke” uitvoering: 

 

- Bij het uitzenden van televisie programma’s in de slaapkamers van een 

kliniek.77 

 

Verenigde Staten 

56. In de Verenigde Staten is in de wet aangegeven dat het aan de 

rechthebbende is voorbehouden "to perform or display it at a place open 

to the public or at any place where a substantial number of persons 

outside of a normal circle of a family and its social acquaintances is 

gathered".78 Op grond van deze definitie is een plaats open voor het 

publiek "if members of the public are free to enter without restrictions, 

other than restrictions such as an admisison fee, that are imposed on the 

public at large. Uitvoeringen in "semi-openbare" plaatsen als clubs, 

pensions, fabrieken, zomerkampen en scholen zijn als 'public 

performance' aan te merken, indien er een aanzienlijk aantal mensen 

buiten de familie- en kennissenkring aanwezig is. Voor (echt) openbare 

plaatsen geldt dat de daadwerkelijke aanwezigheid van mensen niet 

                                                        
75 Cass., 26 januari 2006, RC061Q1_1. 
76 Artikel 15 lid 2 Italiaanse Auteurswet luidt: “Non é considerata pubblica la esecuzione, 

rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, 

della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.”. 
77 Corte di Cassazione, 27 september 1992, nr. 12680, Diritto de Autore 1993, 632. 
78 US 1976 Copyright Act 1976 section 101.  
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relevant is. Het feit dat de plaats voor het publiek toegankelijk is, is dan 

voldoende.  

 

57. Op besloten plaatsen is het aantal en de 'soort' mensen van belang. In 

het House Report (p. 64) wordt gesteld dat normale vergaderingen van 

werknemers of ambtenaren er niet onder vallen, omdat ze geen 

bijeenkomsten van 'een aanzienlijk aantal mensen' zijn.79 

                                                        
79 Het House Report uit 1976, p. 64. 
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IV. CONCLUSIE 
 
 
58. De beperkingen van artikel 5 lid 3 sub i (incidentele verwerking) en artikel 

5 lid 3 sub o (grandfather clause) bieden het huidige Nederlandse recht 

weinig tot geen toegevoegde waarde om te komen tot een nadere 

normering voor de geringe aard en omvang van het gebruik dat derden 

van auteursrechtelijk beschermd materiaal maken. De beperking van 

artikel 5 lid 3 sub i heeft een beperkt, althans betrekkelijk nauw omlijnd 

toepassingsgebied. Uit het onderzoek blijkt ook niet dat andere landen 

gebruik hebben gemaakt van een ruimere interpretatie van deze 

beperking. De beperking van artikel 5 lid 3 sub o (grandfather clause) 

biedt eveneens weinig toegevoegde waarde. Blijkens de 

totstandkominggeschiedenis van deze bepaling is deze uitdrukkelijk 

opgenomen om ten tijde van de totstandkoming van de 

Auteursrechtrichtlijn bestaande beperkingen te handhaven. De 

Nederlandse wetgever heeft van deze mogelijkheid reeds gebruik 

gemaakt.   

 

59. Ten aanzien van het begrip “publiek” blijven de grenzen van het 

geharmoniseerde recht nog onduidelijk. Met betrekking tot het 

geharmoniseerde begrip “communication to the public” heeft het HvJEG 

het begrip “pubiek” verduidelijkt (“publiek” = “een onbepaald aantal 

potentiële [televisie]kijkers”), maar een ondergrens is niet gegeven. 

Slechts is duidelijk geworden dat de openbaarmaking aan gasten op 

hotelkamers een “communication to the public” is; dat was naar 

Nederlands recht reeds duidelijk.  

 

60. Het staat de Nederlandse regering (binnen de grenzen van de Berner 

Conventie) vrij tot een nadere normering te komen voor die delen van het 

openbaarmakingsrecht die niet tot het Europese geharmoniseerde recht 

behoren. Het gaat daarbij om het zogenaamde uitvoeren in het openbaar 

(waarbij de bron en de consument in dezelfde ruimte bijeen zijn). De 

Nederlandse overheid kan kiezen om ten aanzien van deze vormen van 

openbaarmaking te komen tot een beperkter uitleg van het begrip publiek. 

Daardoor kan dergelijk gebruik binnen een beperkte kring worden 

vrijgesteld van het auteursrecht. Het onderzoek wijst uit dat in enkele 

omringende landen (zoals met name België, en ook de Verenigde Staten) 

het begrip “publiek” beperkter wordt ingevuld dan in Nederland. 
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SAMENVATTING 
 
In deze quickscan is onderzocht in hoeverre het internationaal-rechtelijk en 

communautair-rechtelijk kader op het gebied van het auteursrecht/naburige 

rechten aanknopingspunten bieden voor nadere regelgeving (in de zin van 

vrijstelling) voor gevallen waarin er sprake is van naar aard en/of omvang gering 

of ondergeschikt gebruik van het auteursrechtelijk werk. Het onderzoek is 

begrensd tot de beperkingen van artikel 5 lid 3 sub i Auteursrechtrichtlijn 

(incidentele verwerking) en artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn 

(grandfatherclause), en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip. Met name 

zijn niet onderzocht de (meer casuïstische) mogelijkheden waarbij de 

bevoegdheden van de auteursrechthebbende op andere wijze worden begrensd , 

zoals door beperkingen buiten het auteursrecht (bv. informatievrijheid, 

mededinging, misbuik van recht, redelijkheid & billijkheid, etc.) 

 

Gebleken is dat de beperking van artikel 5 lid 3 sub i Auteursrechtrichtlijn 

(incidentele verwerking) huidige Nederlandse recht weinig tot geen toegevoegde 

waarde bieden om te komen tot een nadere normering voor de geringe aard en 

omvang van het gebruik dat derden van auteursrechtelijk beschermd materiaal 

maken. De richtlijnbepaling is reeds geïmplementeerd in de Nederlandse wet (in 

artikel 18a Auteurswet) en zij heeft een beperkt, althans betrekkelijk nauw omlijnd 

toepassingsgebied. Uit het onderzoek blijkt ook niet dat andere landen gebruik 

hebben gemaakt van een ruimere interpretatie van deze beperking. De beperking 

van artikel 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn (grandfather clause) biedt evenmin 

aanknopingspunten voor een nadere "de minimis"-regulering. Deze 

richtlijnbepaling is blijkens haar totstandkomingsgeschiedenis uitdrukkelijk 

opgenomen om de ten tijde van de totstandkoming van de Auteursrechtrichtlijn 

bestaande beperkingen te handhaven. De Nederlandse wetgever heeft van deze 

mogelijkheid reeds (maximaal) gebruik gemaakt.  

 

Ten slotte is onderzocht of een beperking van het begrip publiek mogelijk is 

(waardoor bepaalde vormen van gering gebruik minder snel onder het 

openbaarmakingsrecht van de auteur vallen). Ten aanzien van het begrip 

“publiek” blijven de grenzen van het geharmoniseerde recht nog onduidelijk. Met 

betrekking tot het geharmoniseerde begrip “communication to the public” heeft 

het HvJEG het begrip “pubiek” verduidelijkt (“publiek” = “een onbepaald aantal 

potentiële [televisie]kijkers”), maar een ondergrens is niet gegeven.  
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Het staat de Nederlandse regering (binnen de grenzen van de Berner Conventie) 

vrij tot een nadere normering te komen voor die delen van het 

openbaarmakingsrecht die niet tot het Europese geharmoniseerde recht behoren. 

Het gaat daarbij om het zogenaamde uitvoeren in het openbaar (waarbij de 'bron' 

en de 'consument' in dezelfde ruimte bijeen zijn). De Nederlandse overheid kan 

kiezen te komen tot een beperkter uitleg van het begrip publiek, waardoor breder 

gebruik (dan thans het geval is) binnen een beperkte kring kan worden vrijgesteld 

van het auteursrecht. Het onderzoek wijst uit dat in enkele omringende landen 

(zoals met name België, en ook de Verenigde Staten) het begrip “publiek” 

beperkter wordt ingevuld dan in Nederland.  
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