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Voorwoord 

Het voorliggende rapport Muziek in het ziekenhuis is het resultaat van een in opdracht van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van 
Justitie verricht, zgn. `derde geldstroom'-onderzoek, dat is uitgevoerd binnen het lnstituut voor 
Informatierecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. 

Het rapport gaat in op de volgende onderzoeksvragen: 

1. In hoeverre is het ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermde 
muziekwerken 1  in of door ziekenhuizen2  te beschouwen als een in auteurs-
rechtelijk opzicht relevant te achten exploitatiehandeling, ten aanzien 
waarvan de betrokken auteursrechthebbenden de uitsluitende zeggenschap 
en/of een aanspraak op een vergoeding toekomt? 

2. In hoeverre is het in of door ziekenhuizen ten gehore brengen van op 
fonogrammen opgenomen uitvoeringen van (al dan niet auteursrechtelijk 
beschermde) muziekwerken in nabuurrechtelijk opzicht te beschouwen als 
een exploitatiehandeling, ten aanzien waarvan de betrokken rechthebbenden 

uitvoerende kunstenaars en fonogramproducenten) de uitsluitende 
zeggenschap en/of een aanspraak op een vergoeding toekomt? 

3. lndien aan bedoelde rechthebbenden ingevolge de desbetreffende 
nationale wetgeving eon verbods- en/of vergoedingsrecht toekomt terzake 
van het in of door ziekenhuizen ten gehore brengen van (op fonogrammen 
vastgelegde uitvoeringen van) muziekwerken, geschiedt de uitoefening van 
doze rechten in de praktijk dan op individuele of— 66k of zelfs uitsluitend — 
op collectieve basis? Voldoet doze praktijk aan de in de nationale wettelijke 
regelingen daaromtrent nader gestelde voorwaarden? 

4. lndien de rechtsuitoefening geschiedt door eon collectieve beheersorgani-
satie, vindt dan op de activiteiten van zo'n centrale organisatie, mode in 
verband met haar eventuele monopolie- of economische machtspositie, op 
enigerlei wijze van overheidswege of anderszins toezicht plaats? 

5. Komen de vergoedingen terzake van het ten gehore brengen van be-
schermde (op fonogrammen vastgelegde uitvoeringen van) muziekwerken, 
voorzover doze zijn geincasseerd door collectieve beheersorganisaties 
geheel ten goede aan de betrokken rechthebbenden, of worden zij (ook) 
besteed aan andere doe/on? 

'Conform de door het WODC verleende onderzoeksopdracht spitst het onderzoek zich toe op het gebruik in ziekenhuizen van 
de in artikel 10, eerste lid onder 5 0  van de Auteurswet 1912 genoemde imuziekwerken met of zonder woorden', al zal voor het 
gebruik van ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals filmwerken (waaraan hoofdstuk V van de Auteurswet sinds mei 
1985 een aantal nadere bepalingen wijdt), de praktijk niet of nauwelijks een andere zijn dan de in dit onderzoek geschetste. 

2  Omdat er geen indicatie is dat er bij andere zorginstellingen binnen de gezondheidszorg (zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, 
psychiatrische inrichtingen, woonvormen voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten e.d.) geheel andere regels zouden gelden 
heeft het onderzoek zich volledig toegespitst op de ziekenhuizen. 



Het rapport is gesplitst in twee delen, die voorafgegaan worden door een korte samenvatting 
van het geheel. Het eerste deel van het rapport is volledig gewijd aan de Nederlandse situatie. 
De eerste paragraaf ervan bevat een algemene inventarisatie (met korte analyse) van de voor 
het onderzoek relevante bepalingen uit de Auteurswet 1912, waarbij ook aandacht uitgaat 
naar enkele rechterlijke uitspraken terzake. De relevante bepalingen van de in 1993 in werking 
getreden Wet op de naburige rechten komen vervolgens in de tweede paragraaf aan de orde. 
Vooral ten behoeve van degenen die met de auteurs- en/of nabuurrechtelijke problematiek 
nog niet zozeer vertrouwd zijn voorzien deze beide paragrafen ook in wat algemene 
achtergrondinformatie. De min of meer theoretisch-juridische beschouwingen worden gevolgd 
door een paragraaf waarin wordt geschetst op welke wijze (en door wie) de aan de orde 
zijnde (verbods- en/of vergoedings)rechten in de praktijk worden uitgeoefend. In de paragraaf 
'Muziekgebruik in het ziekenhuis', waarmee het eerste deel van het rapport wordt afgerond, 
wordt o.m. ingegaan op de totstandkoming en inhoud van de (collectieve) contracten, die de 
Nederlandse zorgsector in verband met het vergoedingsplichtige muziekgebruik heeft gesloten 
met de Nederlandse incasso-organisaties Buma en Sena. 

In het tweede gedeelte van het rapport wordt ingegaan op de situatie in een zestal andere 
EU-lidstaten: Belgie, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Frankrijk. 
Per land wordt in een afzonderlijke paragraaf een beknopt overzicht gegeven van de voor de 
onderzoeksvragen relevante bepalingen uit de desbetreffende nationale wetgeving. Voorts zijn 
daarin nadere gegevens opgenomen met betrekking tot de uitvoeringspraktijk in deze landen. 

Het onderzoek heeft in de eerste plaats en voor het grootste deel bestaan uit de bestudering 
van zowel de voor het onderwerp relevante auteurs- en nabuurrechtelijke regelgeving en 
daarop betrekking hebbende rechtspraak als van de op het onderzoeksthema betrekking 
hebbende wetenschappelijke literatuur. Teneinde ook een beeld te krijgen van de feitelijke uit-
voeringspraktijk in de verschillende landen zijn vervolgens gegevens van meer feitelijke en 
praktische aard verzameld en verwerkt. Slechts ten dele konden deze gegevens worden 
aangetroffen in bronnenmateriaal, afkomstig van de. met de feitelijke uitvoering belaste 
incasso-organisaties (zoals jaarverslagen, brochures en websites op Internet). Voorzover 
nodig zijn bedoelde organisaties ook rechtstreeks benaderd met het verzoek om aanvullende 
informatie. Voor zover zij zich daartoe voldoende vrij en competent achtten hebben 
medewerkers van deze organisaties de voor het onderzoek gewenste extra informatie in de 
meeste gevallen prijsgegeven. Voor hun spontane en waardevolle medewerking dank* hen 
zeer. 

Mijn oprechte dank en waardering gaat niet in de laatste plaats uit naar mevr. mr . A.M.M. van 
Breugel (WODC), mr. E.J. Arkenbout (Ministerie van Justitie) en prof. mr . A.A. Quaedvlieg (KU 
Nijmegen) die bereid zijn geweest deel uit te maken`van de begeleidingscommissie. Zonder 
hun kritische en inspirerende commentaren zou het onderzoek zeker niet zijn uitgemond in 
het onderhavige rapport. 

Amsterdam, juli 2000 

Mr. G.J.H.M. Mom 

Instituut voor Informatierecht 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit van Amsterdam 



SAMENVATTING 

Onderzoeksvragen 

In dit onderzoeksrapport Muziek in het ziekenhuis gaat het in de eerste plaats om het vinden 
van een antwoord op de algemene hoofdvraag of het in ziekenhuizen ten gehore brengen van 
auteursrechtelijk beschermde muziek en/of van nabuurrechtelijk beschermde op geluidsdra-
gers vastgelegde vertolkingen van — al dan niet (meer) auteursrechtelijk beschermde — 
muziekwerken ingevolge de daarop van toepassing zijnde nationale wetgeving van Nederland 
en een aantal andere EU-landen altijd, niet of slechts onder bepaalde omstandigheden te be-
schouwen is als een relevante exploitatiehandeling. 

Voorts komt de vraag aan de orde in hoeverre de betrokken rechthebbenden, indien zich een 
rechtens relevante exploitatiehandelingen voordoet, daarover zeggenschap . hebben: 
beschikken zij in beginsel over een uitsluitend recht om openbaarmakingshandelingen te ver-
bieden of onder nader te stellen (met name financiele) voorwaarden toe te staan of hebben 
zij wellicht alleen een vergoedingsaanspraak? En door wie worden deze verbodsrechten en/of 
vergoedingsaanspraken in de praktijk uitgeoefend? Geschiedt een en ander op individuele 
basis of (ook of uitsluitend) via een of meer collectieve beheersorganisaties? Wordt op de 
wijze van uitoefening van de werkzaamheden van zulke centrale organisaties, mede in 
verband met hun feitelijke of wettelijke monopoliepositie, van overheidswege of anderszins 
toezicht gehouden? 

Ten slotte komen ook enkele vragen van praktische aard aan de orde: indien de uitoefening 
der rechten in de praktijk blijkt te geschieden door tussenkomst van een of meer daartoe 
door de betrokken rechthebbenden in het leven geroepen c.q. door de nationale wetgever 
aangewezen — collectieve (incasso)organisaties, hoe en door wie vindt dan de vaststelling 
plaats van de hoogte van de aan zo'n centrale incasso-organisatie te betalen vergoedingen? 
En, komen de eenmaal geIncasseerde gelden uiteindelijk geheel of grotendeels ten goede aan 
de betrokken rechthebbenden, wier auteursrechtelijk beschermde muziekwerken of 
nabuurrechtelijk beschermde prestaties ten gehore worden gebracht? 

Ten gehore brengen = openbaarmaking? 

Centraal staat de vraag of auteurs- en naburig rechthebbenden (zoals uitvoerende 
kunstenaars en fonogramproducenten) in beginsel op enigerlei wijze zeggenschap hebben 
over het laten horen van muziek door of in ziekenhuizen. Deze kernvraag is te vertalen in de 
vraag of dat ten gehore brengen ingevolge de desbetreffende (inter)nationale regelgeving te 
beschouwen is als een rechtens relevante, afzonderlijke wijze van (immateriele) 'openbaarma-
king'. 

Om in het algemeen van een (aan de voorafgaande toestemming van de auteursrechthebben-
den te onderwerpen) 'openbaarmaking' van een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk te 
kunnen spreken is hoe dan ook nodig dat het werk op enigerlei wijze — in al dan niet materiele 
vorm — ter beschikking van een publiek wordt gesteld, hetzij op een directe wijze (d.w.z. live, 
vocaal en/of instrumentaal) hetzij op een indirecte wijze (d.w.z. mechanisch). 
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In de desbetreffende nationale auteurswetgeving van de onderzochte EU-landen (Nederland, 
Belgie, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Frankrijk) zijn de volgende (synonie-
me) begrippen voor deze (immateriele) `openbaarmaking' aan te treffen: `uitvoering in het 
openbaar' (Nederland), `mededeling aan het publiek' (Belgie), 'performance in public' 
(Verenigd Koninkrijk), 'public performance' (Zweden en Denemarken), `offentliche Wiedergabe' 
(Duitsland) en 'communication au public' (Frankrijk). 

Indien bij dit (immaterieel) openbaarmaken van muziekwerken gebruik wordt gemaakt van 
materiele dragers ('fonogrammen) waarop een vertolking van die muziekwerken is vastgelegd, 
kunnen zowel de producent daarvan als de uitvoerende kunstenaar(s), om wiens/wier 
vertolking het daarbij gaat een beroep doen op een aan het auteursrecht verwant recht. 
Anders dan het auteursrecht hebben hun naburige rechten in zulke gevallen echter in beginsel 
niet het karakter van een uitsluitend verbods- of toestemmingsrecht (op basis waarvan zij een 
vergoeding zouden kunnen claimen, in ruil voor de te verlenen toestemming). De fonogram-
producent en de uitvoerende kunstenaar blijken zich namelijk tevreden te moeten stellen met 
een door de wet voorziene aanspraak op een billijke vergoeding, indien hun beschermde 
prestaties in het openbaar ten gehore worden gebracht. 

Van een auteursrechtelijk verbods- of toestemmingsrecht of van eery nabuurrechtelijke 
vergoedingsaanspraak zal overigens niet altijd en zonder meer sprake zijn zodra er enig 
publiek van een zekere omvang is dat de ten gehore gebrachte muziek kan horen. Met name 
kan van een uitzonderingssituatie sprake zijn indien muziek ten gehore wordt gebracht in een 
strikt tot een familiekring beperkte groep personen. 3  In een enkel land heeft de wetgever een 
dergelijke uitvoering in besloten familiekring 4  met zoveel woorden uitdrukkelijk binnen de 
uitzonderingssfeer gebracht (Nederland). Soms bevat de wet een bepaling waarin het 
exclusieve recht van de betrokken rechthebbenden in een dergelijk geval wordt beperkt 
(Belgie, Duitsland en Frankrijk). 5  In weer andere landen blijkt dit mede uit de rechtspraak, 

•waarin wettelijke begrippen als `offentlich' (Duitsland) of 'public' (Verenigd Koninkrijk) nader 
door de rechter zijn geInterpreteerd. 

in Nederland is door de Hoge Raad uitdrukkelijk uitgemaakt dat het uitsluitend voor eigen 
genoegen ten gehore brengen van muziek, met het toevallige en wellicht onvermijdelijke 
gevolg dat ook (enkele of misschien zelfs vele) anderen de muziek kunnen horen is, niet te 
kwalificeren is als een in auteursrechtelijk opzicht relevante uitvoering van die muziek; daarvan 
zou eerst sprake zijn indien degene die de muziek ten gehore brengt er een beroeps-, 
bedrijfs- of soortgelijk belang bij heeft dat de muziek niet alleen door hemzelf, maar ook door 
(enkele of vele) anderen gehoord kan worden. 6  

3  In een aantal landen (Nederland, Belgid, Frankrijk) wordt de uitvoering in de familiekring alleen uitgezonderd indien de toegang 
tot de uitvoering gratis is. 

4  Volgens de Nederlandse wetgeving geldt de uitzonderingssituatie overigens ook voor de uitvoering in een besloten vriendenkring 
of in een andere, aan een familie- of vriendenkring gelijk te stellen (besloten) kring. 

5  Zowel in Nederland als in Belgie biedt de wet aan de rechthebbenden de — in de praktijk wellicht niet zo eenvoudig te realiseren 
— mogelijkheid tot het inroepen van hun rechten of aanspraken, indien de van de familiekring deel uitmakende personen voor 
de toegang tot de uitvoering etc. in enige vorm entreegeld hebben moeten betalen. 

6  HR 1 juni 1979 (Buma/De Zon), NJ 1979, 470. 
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Collectieve uitoefening van rechten 

In de praktijk blijkt in alle onderzochte landen de uitoefening van de zojuist bedoelde 
uitsluitende verbods- c.q. vergoedingsrechten door de betrokken rechthebbenden — soms 
geheel vrijwillig7 , soms krachtens een wettelijke verplichting 8  — aan collectieve beheersorga-
nisaties te worden overgelaten. 

Voor elk 'in het openbaar' (hetgeen in de meeste landen wil zeggen: buiten de .familiekring) 
plaats vindend gebruik van beschermde muziekwerken of van op geluidsdragers opgenomen 
uitvoeringen daarvan, zal zo'n nationale beheersorganisatie aan wie daarom vraagt de 
daarvoor wettelijk vereiste toestemming verlenen, in ruil voor een zekere vergoeding. Dankzij 
onderling gesloten wederkerigheidscontracten heeft een aldus verkregen auteursrechtelijke 
toestemming automatisch betrekking op alle tot het auteursrechtelijk beschermde wereldre-
pertoire behorende muziekwerken. 

Zoals gezegd verrichten beheersorganisaties op het gebied van het muziekauteursrecht hun 
activiteiten soms op basis van een louter feitelijk monopolie (zoals Buma in Nederland en 
SABAM in Belgie). Er komen echter ook wel collectieve beheersorganisaties voor die bij de 
nationale wet zijn aangewezen om met uitsluiting van ieder ander de bedoelde openbaarma-
kingsrechten van auteurs en/of van naburig rechthebbenden uit te oefenen (zoals GEMA in 
Duitsland). In zo'n geval beschikken zij over een zelfs wettelijk verankerd liggende monopolie-
positie. lndien van zo'n feitelijk of wettelijk monopolie sprake is, voorziet de nationale 
wetgeving van een aantal landen in een specifieke vorm van overheidstoezicht op het reilen 
en zeilen van de betrokken organisatie. 

Tot de werkelijke of althans potentiele debiteuren van al deze collectieve organisaties behoort 
in beginsel een ieder die op enigerlei wijze de beschermde muzikale creaties of (op fonogram 
vastgelegde) vertolkingen daarvan aan een publiek van enige omvang ten gehore brengt. Tot 
deze betalingsplichtigen behoren dus niet alleen bedrijven in de horecabranche, omroeporga-
nisaties, winkelbedrijven, discotheken, vliegmaatschappijen, etc. etc., maar ook particuliere 
en openbare ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg. 

Muziekgebruik in ziekenhuizen 

Allereerst zij beklemtoond dat van individuele ziekenhuispatienten die met behulp van aan 
henzelf toebehorende en/of met door het ziekenhuis aan hen ter beschikking gestelde 
(geluids)apparatuur naar muziek luisteren, niet gezegd kan worden dat zij daarmee een 
auteurs- of nabuurrechtelijk relevante (openbaarmakings)handeling verrichten. Het louter voor 
eigen genoegen luisteren naar muziek 'evert immers geen `openbaarmaking' van die muziek 
op in de zin van de relevante wetgeving. 

Het gaat in dit onderzoek dus eigenlijk veeleer om de vraag of de ziekenhuizen zelf als 
`openbaarmaker van de muziek zijn te kwalificeren. In vrijwel alle gevallen blijkt deze vraag 
bevestigend te moeten worden beantwoord. lmmers, door zijn `publiek' — bestaande uit 
ziekenhuispatienten en -personeel, leveranciers en bezoekers — in de gelegenheid te stellen 
naar believen te luisteren naar (achtergrond)muziek, verricht het ziekenhuis zelf een 

7  Zoals bij Buma (Nederland), SABAM (BelgiO), PRS (Verenigd Koninkrijk) en STIM (Zweden). 

8  Zoals bijvoorbeeld bij Sena (Nederland) en GEMA (Duitsland). 
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openbaarmakingshandeling, ten aanzien waarvan de betrokken rechthebbenden een zekere 
zeggenschap toekomt. 

Het maakt daarbij in juridisch opzicht geen enkel verschil of men het aldus bediende 
`ziekenhuispubliek' zou willen beschouwen als een bijzondere sector van het meer algemene 
`publiek' danwel als een binnen de muren van het ziekenhuis aanwezige tesloten kring' van 
personen. In elk van beide opties zal het ziekenhuis, door muziekwerken op enigerlei wijze 
(direct of indirect, primair of secundair) ter kennis van deze kring personen te brengen, geacht 
worden een openbaarmakingshandeling te verrichten. Het laten horen van muziekwerken zal 
doorgaans immers niet plaatsvinden in een van het toestemmingsvereiste uit te zonderen 
besloten kring van personen, die onderling een band van persoonlijke aard hebben die 
nauwelijks minder hecht is dan een familie- of vriendschapsband. 9  

Incasso voor muziekgebruik in ziekenhuizen 

Op eon uitzondering na vindt in alle onderzochte EU-landen op collectieve basis een incasso 
plaats van vergoedingen in verband met het gebruik van muziek door en in ziekenhuizen. 
Slechts in Denemarken wordt vooralsnog op !outer beleidsmatige gronden en in afwachting 
van ontwikkelingen in de rechtspraak van incasso bij ziekenhuizen afgezien. In een aantal 
landen (Nederland, Duitsland en Frankrijk) is grotendeels sprake van collectieve contracten 
met overkoepelende organisaties in de zorgsector c.q. met verenigingen van ziekenhuizen. 
In de andere onderzochte landen gaat het om individuele contracten met elke ziekenhuisin-
richting afzonderlijk. 

Buma, de Nederlandse organisatie die zich als bedrijf uitsluitend met het zogenaamde 
muziekuitvoeringsrecht bezig houdt, sluit met verenigingen van instellingen binnen de ge-
zondheidszorg (waartoe ook de particuliere en openbare ziekenhuizen behoren) collectieve 
gebruikslicentiecontracten die tot een incasso leiden van `enkele' (niet door Buma in een 
precies(er) getal vrijgegeven) miljoenen guldens op jaarbasis. 

Ook de `eigen-recht-organisatie' Sena, krachtens de op 1 juli 1993 in werking getreden Wet 
op de Naburige Rechten belast met de wettelijk aan haar opgelegde taak (onder uitvoerende 
kunstenaars en fonogramproducenten te verdelen) vergoedingen te incasseren voor o.a. het 
in Nederland openbaar maken van handelsfonogrammen waarop vertolkingen van 
muziekwerken zijn vastgelegd, heeft met dezelfde verenigingen van zorginstellingen een 
accoord bereikt over de door hun leden te betalen vergoedingen. Op jaarbasis gaat het thans 
om een incasso van 1,5 miljoen gulden. 

Na aftrek van hun incasso- en administratiekosten 19  worden de eenmaal geIncasseerde 
gelden door deze — in geen der onderzochte landen met winstoogmerk opererende — 
collectieve organisaties aan de betrokken rechthebbenden uitgekeerd, in vele gevallen 
weliswaar na afhouding van een zeker percentage (van 5 a 10 procent) op het voor verdeling 
beschikbare bedrag ten behoeve van fondsen voor culturele en sociale doelen. 

9  Vgl. HR 9 maart 1979 (Willem Dreeshuis/Buma), NJ 1979, 341. 

10 Voor geen der incasso-organisaties blijkt de hoogte daarvan een beletsel te vormen om tot daadwerkelijke incasso bij de 
ziekenhuizen over te gaan c.q. om een eenmaal ter hand genomen incasso te staken. 
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DEEL I 

DE SITUATIE IN NEDERLAND 



I. 	AUTEURSRECHT EN MUZIEKGEBRUIK 

1.1 	De kemvraag 

Dat binnen een ziekenhuis of andere intramurale verpleeginrichting of zorginstelling op vrijwel 
elk moment van de dag geluisterd kan worden naar (achtergrond)muziek is een vaststaand 
gegeven. Zo zullen de meeste in een ziekenhuis opgenomen patienten met eigen apparatuur 
(radio, walkman e.d.) of via een op een netwerk aangesloten oortelefoon naar muziek en/of 
omroepuitzendingen kunnen luisteren. Vaak zal in hun — al dan niet met een of meer mede-
patienten gedeelde — kamer of zaal een tv-toestel geInstalleerd zijn, zodat ook het kijken naar 
tv-uitzendingen tot de mogelijkheden behoort. Bovendien zal men ook in gemeenschappelijke 
(recreatie)ruimten naar muziek kunnen luisteren of naar televisieprogramma's kunnen kijken. 

In de diverse werkruimten binnen de bedoelde instellingen (zoals behandel-, spreek- en 
operatiekamers, keuken, wasserij, magazijnen, kantoor- en vergaderruimten etc.) zullen de 
aldaar werkzame personen — zoals artsen, verplegend en overig (technisch, huishoudelijk en 
administratief) personeel — tijdens het werk naar (achtergrond)muziek kunneri luisteren. En 
muziek zal veelal ook te horen zijn in de voor 'het publiek' algemeen toegankelijke ruimten 
(zoals receptie, lift, gangen, wachtkamer, winkel, koffiebar of restaurant). 

In dit onderzoek Muziek in het ziekenhuis gaat het om de volgende kernvraag: valt het ten 
gehore brengen van auteurs- en/of nabuurrechtelijk beschermde (uitvoeringen van) 
muziekwerken in of door ziekenhuizen te beschouwen als een volgens de desbetreffende 
wetgeving — de Auteurswet 1912 11  resp. de Wet op de naburige rechten 12  — relevant te 
achten vorm van 'openbaarmaken', ten aanzien waarvan de betrokken houders van auteurs-
en naburige rechten op enigerlei wijze de uitsluitende zeggenschap of (vergoedings)aan-
spraken hebben? 

Bij wijze van algemene introductie zal nu eerst worden stilgestaan bij de vraag welke 
verschillende betekenissen aan het auteursrechtelijke begrip 'openbaarmaken' zijn te geven 
en in welke gevallen het gebruik of het ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermde 
muziek in zijn algemeenheid onder dat begrip te brengen is. 

1.2 	Openbaarmaken 

1.2.1 	Algemene en bijzondere betekenissen 

Artikel 1 van de Auteurswet 1912 (hierna ook: Aw) geeft de volgende korte, doch heldere 
omschrijving van het exclusief aan auteurs (of hun rechtverkrijgenden) toekomende 
auteursrecht: 

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkun-
de, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te 
maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." 

11  Auteurswet van 23 september 1912, Stb. 1912, 308, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, zoals laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 20 juli 1999, Stb. 303. 

12  Wet van 18 maart 1993, Stb. 1993, 178. 
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Om een grof idee te krijgen welke handelingen zoal onder het in deze definitie gehanteerde 
centrale en overkoepelende begrip 'openbaarmaken' zijn te brengen, zal men eerst kunnen 
nagaan welke verschillende betekenissen volgens het Nederlandse spraakgebruik aan deze 
term zijn te geven. Aldus ook de eerste twee zinnen van de Memorie van Toelichting (1911) 
op artikel 11 (het huidige artikel 12) Aw: 

"Wat in de eerste plaats moet worden verstaan onder het `openbaarmaken', waartoe 
de uitsluitende bevoegdheid een essentiale is van het auteursrecht, behoeft de wet 
niet te bepalen. Ten aanzien van iedere soon van letterkundig, wetenschappelijk of 
kunstwerk geeft het woord zijn natuurlijk begrip duidelijk aan." 

De Auteurswet 1912 bevat dus geen uitputtende opsomming van at die handelingen die onder 
dit wettelijke begrip 'openbaarmaken' vallen. Zou een specifieke handeling met betrekking tot 
een auteursrechtelijk beschermd werk op zichzelf niet met zoveel woorden uitdrukkelijk in de 
Auteurswet zijn genoemd, dan mag daaruit dus niet direct worden geconcludeerd dat deze 
aan de uitsluitende zeggenschap van de auteursrechthebbende zou zijn onttrokken. 

Uitgaande van het in het Nederlands spraakeigen vastgelegde natuurlijke begrip 'openbaar-
maken' zullen allerlei handelingen 'per definitie' gezien worden als een openbaarmakings-
handeling, en dus — gelet op de woorden van artikel 1 Aw — althans in beginsel aan de 
toestemming van de betrokken auteursrechthebbende(n) onderwerpen zijn. 

Nu heeft de wetgever aan dit niet in de Auteurswet zelf gedefinieerde natuurlijke begrip 'open-
baarmaken' nog wet enige uitwerking willen en zelfs moeten geven, opdat bepaalde handelin-
gen niet aan het uitsluitende (openbaarmakings)recht van de auteur zouden worden 
onttrokken. Het gaat dan met name om enkele specifieke betekenissen, waarvan het minder 
vanzelfsprekend of althans niet bij voorbaat voor een ieder evident is dat deze door de 
natuurlijke betekenis van het begrip 'openbaarmaken' gedekt worden. In de woorden van 
dezelfde MvT: 

"Doch naast die primaire beteekenis eischt de wettelijke regeling van het auteurs-
recht eene andere, die niet zOOzeer voor de hand ligt, dat zij geene wettelijke uitleg-
ging zou behoeven." 

en — later — in de MvA: 

"De bedoeling van het ontwerp ten aanzien van het begrip `openbaarmaking' is 
deze: dit woord heeft eene natuurlijke beteekenis, die ten aanzien van ieder werk 
van letterkunde, wetenschap of kunst, vaststaat voor een ieder, die bekend is met 
de wijze waarop werken van die bepaalde soon bekend gemaakt plegen te worden. 
Maar naast die natuurlijke beteekenis staat eene afgeleide, die intusschen voor de 
richtige bescherming van de rechten des makers niet kan worden gemist." 

1.2.2 	Overkoepelend begrip 

Bij de sinds 1912 in de Auteurswet 1912 verankerd liggende begrippen 'openbaarmaken' en 
'verveelvoudigen' gaat het dus eigenlijk om overkoepelende, open en flexibele begrippen. 

Beperken wij ons tot het 'openbaarmaken', dan gaat het in wezen om elke — al dan niet met 
commercieel oogmerk verrichte — activiteit of handeling waarmee het auteursrechtelijk 
beschermde werk op de een of andere manier ter kennisneming van meerdere personen 
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wordt gebracht. Anders gezegd: om van 'openbaarmaking' van een werk te kunnen spreken 
moet het werk tenminste voor een `publiek' van enige omvang toegankelijk worden gemaakt. 

In 1995 heeft de Hoge Raad het nog eens aldus geformuleerd: 

"Uit de wetsgeschiedenis van de (Nederlandse) Auteurswet 1912 (...) blijkt dat aan 
het beg rip `openbaarmaking' in art. 12 weliswaar een ruime betekenis moet worden 
toegekend, maar dat in elk geval, ook in de afgeleide betekenissen van het begrip, 
vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking 
komt." 13  

Tot de wijzen waarop auteursrechtelijk beschermde werken voor het publiek toegankelijk zijn 
te maken behoort natuurlijk allereerst het algemeen verkrijgbaar stellen en verspreiden van 
materiele exemplaren van werken (zoals boeken, platen, cassettes, cd's). In die gevallen 
spreekt men wel van een `materiele' openbaarmaking. 

Werken kunnen echter ook zonder te zijn vastgelegd op zo'n stoffelijke `drager', ja zelfs geheel 
los van enige vastlegging, voor de zintuigen van het publiek waarneembaar worden gemaakt, 
al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen. Zo is te denken aan het uitzenden van 
muziekwerken via de radio, aan het vertonen van filmwerken in de bioscoop, aan het 
opvoeren van toneelwerken in een theater, aan het uitvoeren van muziekwerken in een 
concertzaal, etc. In al dit soort gevallen gaat het om een 'immateriele' openbaarmaking, omdat 
het publiek geen materieel voorwerp waarin het werk is belichaamd geleverd krijgt. 

In het eerste lid van artikel 12 Aw, dat intussen is opgesplitst in een vijftal sub-bepalingen, 
worden — overigens niet bij wijze van limitatieve opsomming — verschillende handelingen 
genoemd welke in elk geval onder de algemene noemer 'openbaarmaking' . vallen, ten aanzien 
waarvan de auteursrechthebbende in zijn hoedanigheid van exclusief gerechtigde — althans 
in beginsel — de zeggenschap zal toekomen. 14  

Zo wordt in dit eerste lid bijvoorbeeld bepaald dat onder het openbaarmaken van een werk 
mede is te verstaan het 'verhuren' en `uitlenen' (allebei vormen van materiele openbaarma-
king) resp. het `uitzenden' (een vorm van immateriele openbaarmaking) ervan. 

Voor ons onderzoek naar de auteursrechtelijke consequenties van het in ziekenhuizen ten 
gehore brengen van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken is vooral het bepaalde in 
artikel 12, eerste lid, onder 4° van belang. Volgens deze bepaling moet namelijk onder de 
openbaarmaking mede worden verstaan: 

"4°. de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het geheel 
of een gedeelte van het werk of van een verveelvoudiging daarvan." 

Door hier de `uitvoering van (muziek)werken in het openbaar' in beginsel aan de toestemming 
van de betrokken auteursrechthebbenden te onderwerpen, is het nodig te weten wat dan 
onder een `uitvoering' in de zin van deze bepaling is te verstaan. 

13  HR 27 januari 1995 (Bigott/Doucal), NJ 1995, 669 (m.nt. Spoor), Informatierecht/AMI 1995, 67. 

14  De zes overige leden van art. 12 bevatten naast een omschrijving van de in het eerste lid onder 3 0  voorkomende begrippen 
'verhuren' (in lid 2) en 'uitlenen' (in lid 3), een nadere uitwerking (in lid 4) resp. beperking (in lid 5) van het in lid 1 onder 40 
bepaalde. Tenslotte regelt lid 5 een geval waarin niet van een afzonderlijke openbaarmaking sprake is (heruitzending door 
hetzelfde organisme) en geeft lid 7 nader uitleg aan de in lid 1 onder 5 0  genoemde satellietuitzendingen. 
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1.2.3 	'Direct' en 'indirect' ten gehore brengen 

Alvorens hierop nader in te gaan eerst een korte opmerking over de twee belangrijkste 
manieren waarop muziekwerken ten gehore zijn te brengen: direct of op een indirecte wijze. 

Een 'direct' ten gehore brengen doet zich voor in al die gevallen waarin de muziek ter plekke 
'live' wordt vertolkt door een of meer zingende, neuriende, fluitende en/of muziekinstrumenten 
bespelende personen. 

Naast dit vocaal en/of instrumentaal vertolken van muziek kan men muziek ook op een 
Indirecte' wijze ten gehore brengen, zonder dat men zelf tot zingen of musiceren behoeft over 
te gaan. Het gaat dan in feite om het `mechanisch' laten horen van muziek. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor bij het aanzetten van een radio- of tv-toestel, met het gevolg dat de op dat 
moment door een omroep uitgezonden muziek via een luidspreker te beluisteren is. Ook met 
behulp van andere technische apparatuur (zoals een cassettedeck, cd-player, platenspeler, 
juke-box etc.) kan de op een geluidsdrager (zoals een musicassette, plaat, mini- of compact-
disc) vastgelegde muziek voor het menselijk oor waarneembaar worden gemaakt. 

De vraag is nu of van werkelijk elk — direct of indirect — ten gehore brengen van de in artikel 
10, eerste lid onder 5 0  Aw bedoelde categorie auteursrechtelijk beschermde `muziekwerken 
met of zonder woorden' is te zeggen dat dit als een `uitvoering' van die werken te beschouwen 
is. Eerst indien over de betekenis en invulling van dit wettelijke begrip `uitvoering' duidelijkheid 
bestaat, komt men toe aan de vraag of en in hoeverre aan zo'n uitvoering ook auteurs-
rechtelijke consequenties te verbinden zijn. 

1.2.4 	Auteursrechtehjk (ir)relevante uitvoering 

Over de zojuist aan de orde gestelde vraag — wanneer hebben we eigenlijk met een in 
auteursrechtelijk opzicht (ir)relevante `uitvoering' te rnaken? — heeft de Hoge Raad zijn licht 
laten schijnen in het Buma/De Zon-arrest van 1 juni 1979. 15  Het ging daar om een werk-
neemster van een wasserij (De Zon) die voor haar eigen plezier haar eigen transistorradio had 
aangezet, waardoor niet alleen zijzelf maar ook een paar collega's in haar directe buurt 
konden meeluisteren naar de via de radio uitgezonden muziek. De vraag was nu of zich in 
dat geval een — eventueel zelfs als `openbaarmaking' te kwalificeren — `uitvoering' van de 
muziekwerken voordeed. 

Lang niet elke vorm van (direct of indirect) ten gehore brengen van muziek levert een 
`uitvoering' op in de zin van artikel 12 Aw, zo lijkt althans uit het zojuist genoemde arrest van 
de Hoge Raad geconcludeerd te mogen worden. Volgens onze hoogste rechter valt namelijk 
uit geen enkele bepaling van de Auteurswet op te maken dat de wetgever — buiten het geval 
van een uitvoering binnen de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen (besloten) kring, 
waarover hieronder meer — ieder laten klinken van muziek, zO dat ook anderen dan degene 
die de muziek laat klinken deze kunnen horen, als openbaarmaking beschouwd wenst te zien, 
ongeacht of het ook de bedoeling was cm anderen mee te laten luisteren. De auteurs-
rechtelijke bescherming mag volgens de Hoge Raad immers niet zO ver gaan dat dit ten koste 
gaat van de vrijheid van de individuele burger. 

15  HR 1 juni 1979 (Buma/De Zon), NJ 1979, 470 (nt. Wichers Hoeth), AA 1980, 30 (nt. Cohen Jehoram). 
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De Hoge Raad overweegt: 

"Wanneer iemand uitsluitend ten eigen genoegen muziek ten gehore brengt, zal het 
feit dat er anderen zijn die deze muziek ook kunnen horen alleen dan kunnen mee-
brengen dat het ten gehore brengen van de muziek als openbaarmaking in de zin 
van de Auteurswet 1912 moet worden beschouwd, als hij er een beroeps- of be-
drijfsbelang of een soortgelijk belang bij heeft dat ook anderen dan hij zelf naar de 
muziek kunnen luisteren." 

lndien eenmaal objectief is vastgesteld dat iemand enig beroeps-, bedrijfs- of soortgelijk 
belang heeft dat niet alleen door hemzelf, maar ook door anderen geluisterd kan worden naar 
de door betrokkene (vooral voor diens eigen genoegen) — direct of indirect — ten gehore 
gebrachte muziek, zal een en ander auteursrechtelijk relevant kunnen worden. 16  

Is het daarentegen puur toeval of niet te vermijden dat er — slechts enkele of wellicht zelfs een 
groot aantal — personen zijn die kunnen luisteren naar de (auteursrechtelijk beschermde) 
muziek die iemand anders louter voor zijn of haar eigen plezier — direct 'of indirect — ten 
gehore brengt, dan is dit in auteursrechtelijk opzicht geheel irrelevant te achten. 

Is in een concrete situatie sprake van een wel relevant te achten `uitvoering', dan zullen 
daaraan auteursrechtelijke consequenties te verbinden zijn indien het ten gehore brengen 'in 
het openbaar' plaats vindt, hetgeen in het algemeen het geval zal zijn indien de muziek ten 
overstaan van meerdere personen of op een voor het publiek toegankelijke plaats — zoals een 
café, concertzaal, theater, sportstadion, dorpsplein etc. — op (in)directe wijze tot klinken wordt 
gebracht. 

1.2.5 	Secundaire' openbaarmaking 

De omstandigheid dat een auteursrechthebbende toestemming heeft gegeven voor het 
verrichten van een handeling waarmee zijn (muziek)werk op een immateriele wijze wordt 
openbaar gemaakt (zoals bijvoorbeeld voor het uitzenden van zijn werk door middel van een 
omroepuitzending), verschaft een derde (zoals bijvoorbeeld een horeca-ondernemer) niet 
zomaar de vrijheid om buiten de auteursrechthebbende om het uitgezonden werk op zijn beurt 
nader openbaar te maken, bijvoorbeeld door de uitzending aan zijn klantenkring te laten 
horen. Reeds in 1938 werd in deze zin door de Hoge Raad beslist in het zgn. caferadio-
arrest", door daarin onder meer te overwegen: 

"dat Verbeek (eigenaar van een café, GM), door in zijn voor het publiek toegankelij-
ke localiteit een radio-ontvangtoestel met luidspreker in werking te stellen met het 
gevolg, dat daar toen ten gehoore kwam het meergemelde muziekwerk (De Tsa-
rewitsj', GM) van Lehar, dit werk in het openbaar ten gehoore heeft gebracht en dus 
heeft uitgevoerd in de zin van art. 12 der Auteurswet 1912; 
dat hieraan niet in den weg staat, dat Verbeek het werk als voormeld slechts ten 
gehoore kon brengen, omdat het werd uitgevoerd voor de microfoon van een radio- 

18  Pres. Rb. Den Haag 21 juli 1988 (Buma/Oostingh), IER 1998/5, 107; InformatierechVAMI 1989/4, 105: als beschermde muziek 
alom in een bedrijfshal te horen is, doordat meerdere werknemers hun eigen radio's (soms met flinke boxen voor de 
geluidsversterking) op dezelfde zender hebben afgestemd, is niet meer te spreken van een uitsluitend ten eigen genoegen (der 
werknemers) ten gehore brengen, en is er dus sprake van een openbaarmaking van de muziek in de zin van artikel 12, lid 1 
onder 40  jo. lid 4. 

17  HR 6 mei 1938 (caferadio), NJ 1938, 635, nt. Meijers. Het arrest is ook wel bekend als het 'luidspreker-' of lehar-arrest. 
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station en dit daarom geacht moet worden het werk door uitzending openbaar te 
maken, omdat die uitzending een ieder in de gelegenheid stelde om het werk door 
middel van een daartoe geschikt toestel ten gehoore te brengen; 
dat indien, gelijk hier, dit laatste geschiedt in het openbaar, niet slechts de tekst der 
Auteurswet 1912, maar ook haar strekking medebrengt, dat zoodanig uitvoeren 
voorbehouden blijft aan hem, die het auteursrecht op het werk heeft, ook wanneer 
de radio-uitzending met zijn bewilliging plaats vindt, omdat deze bewilliging niet 
omvat, althans niet behoeft te omvatten bewilliging voor derden om door middel van 
het ontvangtoestel het werk ten gehoore van het publiek te brengen." 

Gelet op deze uitspraak zal de auteursrechthebbende zijn exclusieve en absolute verbods-
recht dus kunnen doen gelden tegenover een ieder die op een eigen, afzonderlijke wijze het 
beschermde (muziek)werk in het openbaar ten gehore brengt of anderszins openbaar maakt, 
dus Oak als het zou gaan om diverse, van elkaar afgeleide en (vrijwel) gelijktijdig plaats vin-
dende openbaarmakingshandelingen. 

Waar het gaat om vormen van immateriele 18  openbaarmaking van werken, zal elk van deze 
afzonderlijke openbaarmakingshandelingen dus onderworpen zijn aan het toestemmingsrecht 
van de betrokken auteursrechthebbenden. Een bevestiging van deze regel is ook in andere 
arresten van de Hoge Raad terug te vinden. Zo kan gewezen worden op: 

* HR 27 juni 1958, NJ 1958, 405 (draadomroep): door met haar draadomroep 
binnen- en enkele buitenlandse radio-uitzendingen aan de op haar draadom-
roepsysteem aangesloten abonnees door te geven verricht de PTT een afzonderlij-
ke aan het auteursrecht onderworpen (secundaire) openbaarmakingshandeling; 

* HR 30 oktober 1981, NJ 1982, 435 en HR 25 mei 1984, NJ 1984, 687 (Kabeltv 
I en II-Amstelveen): het via een (grootschalig) gemeentelijk kabelnet gelijktijdig en 
ongewijzigd doorgeven van door anderen verrichte binnen- en/of buitenlandse 
omroepuitzendingen moet, voor de vraag of daartoe de toestemming van de. 
auteursrechthebbende is vereist, op eon lijn worden gesteld met een oorspronkelijke 
uitzending en zal dus in beginsel aan de toestemming van de auteursrechtheb-
benden op de uitgezonden werken onderworpen zijn; 

* HR 14 januari 1983, NJ 1984, 696 (Kabelpiraten): de activiteit van de Amster-
damse kabelexploitant KTA, bestaande in het in werking doen zijn van haar 
apparatuur, die meebrengt dat haar abonnees auteursrechtelijk beschermde 
filmwerken — die in casu zonder toestemming van de rechthebbenden door piraten 
(primair) werden uitgezonden — op hun scherm kunnen ontvangen, !evert een afzon-
derlijke wijze van (secundaire) openbaarmaking van die werken op in de zin van de 
Auteurswet; 

* HR 24 december 1993, NJ 1994, 641 (Kabeltv III): het gelijktijdig en ongewijzigd 
doorgeven van door derden verrichte binnen- en buitenlandse omroepuitzendingen 
via een kleinschalige gemeenschappelijke antenne-inrichting !evert slechts dan een 
niet auteursrechtelijke openbaarmaking op, indien deze doorgeleiding plaats vindt 
naar een besloten kring van personen tussen wie familiebanden, banden van 

18  Het hier gestelde is niet van toepassing op materiele openbaarmakingshandelingen (zoals het doorverkopen of veilen), ten 
aanzien waarvan het beginsel geldt dat deze niet (meer) door de auteursrechthebbende te verbieden zijn, indien het materiele 
object ervan een door of met toestemming van de betrokken rechthebbende — dus rechtmatig — in het verkeer gebracht exemplaar 
van zijn werk (zoals een boek, cassette of cd) betreft. Zie .: HR 20 november 1987 (Stemra/Free Record Shop), NJ 1988, 280. 
Ten aanzien van het verhuren en uitlenen bevat artikel 12 Aw intussen — sinds de wet van 29 december 1995, Stb. 1995, 653 
ter implementatie van de EG-richtlijn 92/100/EEG inzake het verhuur- en uitleenrecht — in het eerste lid, onder 3 0  jo. tweede en 
derde lid een nadere regeling, waarmee een uitzondering wordt gemaakt op het tuitputtingsbeginser. 
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vriendschap of andere, nauwelijks minder hechte, banden van persoonlijke aard be-
staan. 

1.2.6 	Uitzondering op toestemmingsvereiste? 

Het laatstgenoemde arrest van de Hoge Raad is nog in een heel ander opzicht van belang. 
De Hoge Raad overweegt hierin namelijk uitdrukkelijk het niet als een taak van de rechter te 
zien om kwantitatieve criteria (zoals een bepaald maximum aantal personen tot wie de 
handeling is gericht) vast te stellen of te formuleren, aan de hand waarvan vervolgens in 
specifieke gevallen een door derden verrichte handeling met betrekking tot auteursrechtelijk 
beschermde werken misschien valt uit te zonderen van het auteursrechtelijke toestem-
mingsvereiste. 19  

De Hoge Raad lijkt hier te willen zeggen dat het alleen de wetgever zou kunnen zijn die tot 
het formuleren van zo'n getalsmatig criterium zou kunnen overgaan. Evenmin blijkt de Hoge 
Raad te voelen voor een door de rechter te aanvaarden kwalitatieve maatstaf, welke geba-
seerd zou worden op de aard, doelstelling of organisatievorm van degene die bedoelde 
handeling zou verrichten. 

De Hoge Raad zegt het aldus: 

"Naar het oordeel van de Hoge Raad ligt het niet op de weg van de rechter om een 
— naar zijn aard willekeurig — kwantitatief criterium, zoals een bepaald aantal van 
bij een gemeenschappelijke antenne-inrichting aangeslotenen, vast te stellen, op 
grond waarvan de verrichtingen van bepaalde gemeenschappelijke antenne-inrich-
tingen zouden zijn uitgezonderd van het vereiste van toestemming van de 
auteursrechthebbenden. (...) 
Ook een criterium gebaseerd op de aard, doelstelling of organisatievorm van de 
instelling die de gemeenschappelijke antenne-inrichting beheert, komt als door de 
rechter te aanvaarden maatstaf niet in aanmerking, aangezien ook een dergelijk 
criterium niet vrij zou zijn van willekeur en bovendien niet zo scherp te formuleren 
valt dat het practisch hanteerbaar zou zijn en onredelijke oprekking van het 
toepassingsgebied zou uitsluiten." 

Bij gebreke van enig ander, wel praktisch hanteerbaar en voldoende met de belangen van 
auteursrechthebbenden rekening houdend criterium, kon de Hoge Raad in het aan hem 
voorgelegde geval (over de doorgifte van omroepuitzendingen door een kleinschalig kabelnet) 
niet anders dan aansluiting te zoeken bij de enige in de wet — in artikel 12, vierde lid Aw — 
neergelegde uitzondering ten behoove van de familie-, vrienden- en daaraan gelijk to stellen 
(besloten) kring, waarop wij thans nader zullen ingaan. 

19  In dit verband zij hier verwezen naar de in 1996 tot stand gebrachte wijziging van de Deense auteurswet terzake van 
kabeldoorgifte van omroepprogramma's. Vex 5r bedoelde wetswijziging werd het doorgeven daarvan aan maximaal 26 huishoudens 
niet als een aan toestemming onderworpen vorm van openbaarmaking aangemerkt. Thans is de grens gelegd bij (slechts) 2 
huishoudens. Kabeldoorgifte aan drie of meer huishoudens wordt nu dus als een openbaarmaking aangemerkt. 
Op 31 maart 1987 kwam de Noorse Arbitrage Commissie tot het oordeel dat de doorgifte van omroepuitzendingen via antenne-
systemen waarop minder dan 15 huishoudens zijn aangesloten zich hoe dan ook in de (auteursrechtelijk vrijgestelde) prive-sfeer 
afspeelt. Kabeldoorgifte via systemen met meer dan 35 aangesloten huishoudens werd daarentegen als een vorm van aan 
toestemming te onderwerpen openbaarmaking aangemerkt (RIDA (174) 1997, blz. 147). 
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1.3 	Pleats van uitvoering 

1.3.1 	In het openbaar 

Hierboven is onze aandacht al even uitgegaan naar de vierde sub-bepaling van het eerste lid 
van artikel 12 Aw, waarin met zoveel woorden wordt gezegd dat onder het algemene begrip 
'openbaarmaking' mede valt de `voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar'. 
Op het eerste gezicht lijkt deze sub-bepaling niet echt dringend geboden, daar toch ook al 
volgens het gangbare spraakgebruik elk van de hierin genoemde handelingen onder het 
begrip 'openbaarmaking' gebracht kunnen worden. 

Dat zij desondanks in het artikellid is opgenomen heeft dan ook veeleer te maken met het feit 
dat een nadere uitwerking ervan volgt in (thans) het vierde lid van artikel 12. In dat vierde lid 
wordt namelijk bepaald dat onder een uitvoering e.d. 'in het openbaar' (zoals dus bedoeld in 
artikel 12, eerste lid onder 4°) mede wordt begrepen een uitvoering e.d. 'in een besloten 
kring'. 

Aldus is hier door wetsduiding de in een besloten kring plaats vindende uitvoering (in beginsel) 
geworden tot een handeling, tot het verrichten waarvan alleen de auteursrechthebbende — in 
beginsel — de zeggenschap heeft. 

1.3.2 	In besloten kring 

Aanvankelijk was de hier aan de orde zijnde 'besloten kring'-bepaling te vinden in het 
tweede lid van artikel 12 Aw, in de volgende formulering: 

"Onder eene voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt 
mede verstaan eene in besloten kring, welke tegen betaling toegankelijk is, ook al 
geschiedt die betaling door de voldoening van eene contributie of op andere wijze'. 
(...). 

Sinds de inwerkingtreding — op 7 januari 1973 — van de wet van 27 oktober 1972, Stb. 579 
waarin de Auteurswet 1912 grondig werd herzien20, is dit tweede lid als volgt gaan luiden: 

"Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt mede 
begrepen die in besloten kring (...)." 

Een direct gevolg van deze herformulering was dat auteursrechthebbenden •voortaan — in 
beginsel — de uitsluitende zeggenschap kregen over vrijwel elke in een besloten kring plaats 
vindende (directe of indirecte) uitvoering etc. van hun (muziek)werken. Dat recht zouden zij 
dus niet slechts kunnen doen gelden voor uitvoeringen van hun werk in een tegen betaling 
toegankelijke besloten kring 21  (conform de oorspronkelijk bepaling), maar in het vervolg OOk 
als de toegang tot de uitvoering etc. in de besloten kring geheel gratis zou zijn. 

Deze wet strekte allereerst tot aanpassing van de Auteurswet aan de in 1948 (te Brussel) herziene tekst van de Berner 
Conventie. Voorts zijn bij deze wet ruim 30 artikelen om andere redenen aangevuld of gewijzigd en zijn enkele nieuwe artikelen 
toegevoegd, die in het bijzonder betrekking hebben op de beperkingen van het auteursrecht. 

Vgl. Rb. Amsterdam 14 februari 1927, NJ 1927, 487: daar het gezelschap passagiers aan boord van een passagiersschip als 
een besloten kring was te beschouwen, welke toegankelijk was tegen betaling van het passagebiljet, werd het uitvoeren van een 
muziekwerk door een scheepsorkest aan boord van dat schip in voile zee gezien als een openbaarmaking van dat werk. 
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Voor zo'n verdergaand recht was naar de mening van de regering aanleiding, omdat in de 
oude tekst de scheidslijn tussen de voordracht etc. 'in het openbaar' en die 'in besloten kring' 
niet juist was getrokken. Zij merkt daarover in de MvT het volgende op: 

"De hedendaagse samenleving geeft tal van voorbeelden te zien met name van 
muziekuitvoeringen, welke in min of meer besloten kring geschieden en niet tegen 
betaling toegankelijk zijn, doch waarbij de ratio van het auteursrecht zich ertegen 
verzet ze buiten de werking van dit recht te stellen." 

Na hiervan enkele voorbeelden te hebben gegeven (zoals `aan een groot aantal genodigden 
aangeboden concerten', of `mechanische muziekuitvoeringen in kantines en bedrijfsruimten') 
vervolgt de regering: 

"Ondergetekenden menen, dat de opvatting, welke dergelijke uitvoeringen tot die 
'in besloten kring' rekent en derhalve aan de werking van het auteursrecht onttrekt, 
miskent dat in beginsel de auteur tegen elk ongeautoriseerd gebruik, dat van zijn 
werk wordt gemaakt, beschermd behoort te zijn, behoudens wanneer een sociale 
noodzaak of behoefte bestaat zijn recht dienaangaande bij de wet te beperken. Een 
dergelijke noodzaak of behoefte achten ondergetekenden in de voormelde gevallen 
niet aanwezig." 

De regering wees vervolgens op buitenlandse wetgeving en/of rechtspraak, waarin de 
opvatting tot uitdrukking was gebracht dat het begrip `openbare uitvoering' moest worden 
geInterpreteerd vanuit de tegenpool 'de prive-kring' 22  — waarbij dan was aan te nemen dat 
voor alle uitvoeringen etc. toestemming van de rechthebbenden nodig was, tenzij het zou 
gaan om uitvoeringen etc. welke in een familie- of daaraan gelijk te stellen (besloten) kring 
plaats vinden. 

1.4 	Toestemmingsgebonden en -vrije uitvoering 

1.4.1 	Toestemmingsgebonden uitvoering 

Is eenmaal vastgesteld dat in een bepaald geval van een `uitvoering' in de daaraan te geven 
auteursrechtelijke zin gesproken moet worden, dan komt de vraag aan de orde in welke 
gevallen deze uitvoering nu wel of niet aan de toestemming van de auteursrechthebbende is 
te onderwerpen. Het antwoord op die vraag wordt grotendeels gegeven in artikel 12, eerste 
lid onder 40  juncto artikel 12, vierde lid Aw. Uit deze twee bepalingen volgt namelijk dat de 
toestemming van de auteursrechthebbende hoe dan ook gevraagd zal dienen te worden 
indien de uitvoering plaats vindt 'in het openbaar' (art. 12 eerste lid onder 4° Aw) en — in den 
regel — OOk wanneer zij 'in een besloten kring' plaats vindt (art. 12, vierde lid Aw). 

De slotalinea van het in 1972 geherformuleerde tweede lid (het huidige vierde lid) van artikel 
12 Aw bevat nog wel de volgende lenzir-bepaling: 

"(...) tenzij deze (d.w.z. de besloten kring, GM) zich beperkt tot de familie-, vrienden-
of daaraan gelijk te stellen kring en voor de toegang tot de voordracht, op- of 
uitvoering of voorstelling geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt (...)." 

22  Vgl. in deze zin: Hof Leeuwarden 16 december 1953 (Buma/Groenier), NJ 1954, 680, waarin werd uitgemaakt dat de 
(logeer)gasten van een (café in een) 45 kamers tellend hotel niet geacht kunnen worden een in auteursrechtelijk opzicht vrij te 
stellen besloten kring te vormen. 

13 



Men zou het ook zo kunnen zeggen: slechts indien de besloten kring een familie-, vrienden-
of daaraan gelijk te stellen kring betreft, kan er aanleiding zijn de in zo'n kring plaats vindende 
uitvoering zonder voorafgaande toestemming te laten geschieden. Kan, omdat toestemming 
wel vereist is, indien de personen die met elkaar de desbetreffende besloten kring vormen op 
enigerlei wijze entree- of toegangsgeld hebben moeten betalen. lmmers, alleen wanneer voor 
de toegang tot de uitvoering binnen de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring 
geen enkele vorm van toegangsgeld betaald behoeft te worden zal de uitvoering rechtens niet 
op eon lijn te stellen zijn met een uitvoering 'in het openbaar' en dus niet aan de voorafgaan-
de toestemming van de rechthebbenden te onderworpen zijn. 

1.4.2 	Toestemmingsvrije uitvoering 

Dankzij de Hoge Raad is enigszins duidelijk geworden aan de hand van welk criterium men 
zou moeten uitmaken of de uitvoering etc. van een werk zich afspeelt binnen een besloten 
kring die `aan een familie- of vriendenkring gelijk is te stellen'. 

Volgens de Hoge Raad23  valt uit de wetsgeschiedenis, als men mede in aanmerking neemt 
dat het woord `kring' doelt op de band tussen de personen, op te maken dat onder de `aan 
de familie- of vriendenkring gelijk te stellen' (besloten) kring is te verstaan `een groep van 
personen tussen wie banden van persoonlijke aard bestaan, die nauwelijks minder hecht zijn 
dan familiebanden en banden van vriendschap'. 

Gelet op deze overweging doet het er dus in het geheel niet toe of de plaats waar de toehoor-
ders of toeschouwers als groep bijeen zijn als besloten valt te kenschetsen. Beslissend 
criterium is niet de plaats van de handeling, maar de aanwezigheid van voldoende hechte, 
persoonlijke relaties binnen de kring der aanwezigen. 

De Hoge Raad deed zijn uitspraak in een geding waarin door de Stichting Willem Dreeshuis 
een verklaring voor recht werd gevorderd dat het (i.c. indirect, dus mechanisch) ten gehore 
brengen van door de omroep uitgezonden (dus `primair openbaar gemaakte) muziekwerken 
in de gemeenschappelijke recreatieruimten, eet- en conversatiezalen van de door haar ge-, 
exploiteerde bejaardentehuizen geen auteursrechtelijk relevante ('secundaire') openbaar-
makingshandeling was, zodat die uitvoering van de muziekwerken niet onderworpen zou zijn 
aan de toestemming van de auteursrechthebbenden op de uitgezonden resp. ten gehore 
gebrachte muziek. 

Nu de bejaarden zeker geen 	of vriendenkring' vormden en evenmin voldoende 
aannemelijk kon worden gemaakt dat tussen hen onderling een band van persoonlijke aard 
aanwezig was die bijna net zo hecht is als een familie- of vriendschapsband, kon de — op 
zichzelf als besloten kring te beschouwen — kring van bejaarden toch niet gelijk worden 
gesteld aan een besloten familie- of vriendenkring, zodat er geen reden was om de uitvoering 
van muziekwerken binnen deze weliswaar besloten kring van bejaarden vrij te stellen van het 
toestemmingsvereiste. De gevorderde verklaring voor recht werd dan ook afgewezen. 

Afgezien van de besloten familie- of vriendenkringen zullen in de praktijk maar nauwelijks 
andere besloten kringen zijn aan te treffen waarbinnen een (ook nog eens gratis toegankelijke) 
uitvoering etc. zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbenden zal mogen 
plaatsvinden. 

23  HR 9 maart 1979 (Willem Dreeshuis/Buma), NJ 1979, 341 (nt. Wichers Hoeth), AA 1980, 30 (nt. Cohen Jehoram). 
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In een enkele jaren geleden gevoerd rechtsgeding tussen de Nederlandse tekstdichter Karel 
HiIle en de muziekauteursrechtenorganisatie Buma/Stemra werd (door Buma) aanvankelijk de 
stelling verdedigd dat de kring van aanwezigen bij een uitvaartplechtigheid (veelal) `een 
familie-, vrienden of daaraan gelijk te stellen kring' vormt zoals bedoeld in artikel 12 lid 4 Aw, 
zodat het ten gehore brengen van beschermde (teksten bij) muziekwerken — althans in veel 
gevallen — geen vorm van aan toestemming te onderwerpen openbaarmaking zou opleveren. 
Door het Amsterdamse gerechtshof24  werd in deze zaak voorop gesteld dat niet viel in te 
zien waarom het laten horen van beschermde muziek tijdens uitvaartplechtigheden, die toch 
in beginsel een openbaar karakter hebben, geen openbaarmaking zou zijn in de zin van artikel 
12 Aw. Slechts in een enkel geval, waarin het bijwonen van de uitvaartplechtigheid zou zijn 
voorbehouden aan `een besloten kring van naasten van de overledene', zou volgens het Hof 
het ten gehore brengen van muziek niet als een openbaarmaking kunnen worden beschouwd. 

Het door de Hoge Raad in zijn Willem Dreeshuis-arrest geformuleerde criterium is hier door 
het Hof rechtstreeks toegepast. 25  Als men de bij uitvaartplechtigheden aanwezige personen 
als een tesloten kring' zou zien, zal deze kring — althans in de meeste gevallen — niet gelijk 
te stellen zijn aan de familie- of vriendenkring. Zelfs indien men ervan uitgaat dat bij ieder van 
de aanwezigen een band van persoonlijke aard met de overledene heeft bestaan, zal een 
onderlinge band van persoonlijke aard, die bijna net zo hecht is als een familie- en vriend-
schapsband, in het algemeen gesproken niet of nauwelijks aanwezig zijn. 

Slechts de feitenrechter zal uiteindelijk kunnen oordelen over de vraag of een groep personen, 
die niet tot een (schoon)familie behoren en evenmin met elkaar een vriendenkring vormen, 
aan het door de Hoge Raad gestelde criterium voldoet en dus voor een auteursrechtelijke 
vrijstelling in aanmerking komt. Als mogelijke voorbeelden van zo'n derde, `aan een familie-
of vriendenkring gelijk te stellen besloten kring' worden in de auteursrechtelijke literatuur wel 
genoemd: kleine verenigingen (zoals een klaverjasclub), waarvan de onderlinge band tussen 
de leden zo is, dat men elkaar als vrienden beschouwt 26; schoolklassen, kinderkampen, 
studentenhuizen, postzegel- en bridgeclubs. 27  Wellicht zou ook aan de groep in een (klein) 
gezinsvervangend tehuis of een woonachtige personen te denken zijn. 

1.5 	Inter- en supranationale regelgeving 

1.5.1 	Openbaarmakingsbegnp 

Men kan zich de vraag stellen in welke mate de nationale wetgever gebonden is aan bepalin-
gen in inter- of supranationale auteursrechtelijke regelingen — zoals de Berner Conventie, het 
WIPO-Auteursrechtverdrag en EG-richtlijnen op het gebied van het auteursrecht — voorzover 
het althans gaat cm de invulling, interpretatie en/of afbakening van een aantal in het 
auteursrecht essentiele en cruciale begrippen, zoals de voor ons onderzoek relevante 

24  Hof Amsterdam 17 oktober 1996 (Hille/Buma), Informatierecht/AMI 1997/2, 38. 

25  In de (door Hille ingezette) cassatieprocedure legde ook Buma zich klaarblijkelijk neer bij het oordeel van het hof dat het ten 
gehore brengen van muziek in het kader van uitvaartplechtigheden in beginsel (d.w.z. behoudens uitzonderlijke situaties waarin 
Buma haar exploitatieverplichting niet zou wensen na te komen) een openbaarmaking is, zodat Buma in beginsel tot incasso van 
de daarvoor te vragen vergoeding zou moeten overgaan. Tot het instellen van een incidenteel beroep in cassatie tegen dat 
oordeel werd door Buma niet overgegaan. 

26  N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, blz. 91. 

27  Spoor en Verkade, Auteursrecht, nr. 124, blz. 172. 
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basisbegrippen `openbaarmaking', 'communication to the public', 'public performance' e.d. 
Immers, bij elk dezer begrippen gaat het steeds (mede) om de vraag wanneer (nog) wel, en 
wanneer niet (meer) van een exploitatie- of gebruikshandeling met een publiek of openbaar 
karakter gesproken kan worden. Welk(e) openbaarmakingsbegrip(pen) kennen de hier 
bedoelde inter- en supranationale regelingen eigenlijk zelf en kunnen (of mogen) de bij 
bedoelde verdragen aangesloten lidstaten bij het opstellen van hun nationale regelgeving aan 
het openbaarmakingsrecht nog wel een eigen vorm en inhoud geven? 

Vrij opmerkelijk is dat in het `moederverdrag' op het gebied van het auteursrecht, de reeds in 
1886 tot stand gebrachte (nadien nog enkele malen herziene) Berner Conventie 28, niet een 
in generieke bewoordingen geformuleerde bepaling is aan te treffen waarin een algemeen 
`openbaarmakingsrecht' van auteursrechthebbenden als zodanig wordt omschreven. Wel 
komen in dit verdrag enkele, meer specifieke varianten van het openbaarmakingsrecht (en 
beperkingen daarop) op een nogal versnipperde manier aan de orde. 29  De Conventie laat 
hier overigens geheel in het midden wat het in bedoelde artikelen voorkomende begrip 
`publique' precies inhoudt of (zou moeten) betekenen. 

Dan is er het in december 1996 tot stand gekomen, maar nog niet in werking getreden WIPO-
Auteursrechtverdrag 33 , dat vooral dient ter aanvulling van de oude Berner Conventie. 31  Het 
verdrag bevat o.a. bepalingen over de drie aan auteurs te verlenen uitsluitende rechten: het 
distributierecht (art. 6), het verhuurrecht (art. 7) en het openbaarmakingsrecht (art. 8). 
Laatstgenoemd artikel, met als opschrift 'Rights of Communication to the Public', gaat uit van 
een heel algemeen geformuleerd uitsluitend recht van auteurs met betrekking tot 'any 
communication to the public of their works', en stelt vervolgens buiten twijfel dat van dat 
exclusieve recht een — vooral i.v.m. nieuwe interactieve (transmissie)technologieen van de 
huidige Informatiemaatschappij afzonderlijk verwoord — teschikbaarstellingsrecht' (het 
zogenaamde 'making available'-recht) deel uitmaakt. Artikel 8 luidt als volgt: 

"Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 
11 ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and 
artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the 
public of their works, by wire or wireless means, including the making available to 
the public of their works in such a way that members of the public may access 
these works from a place and at a time individually chosen by them." 

Afgezien van die ene, bijzondere wijze van openbaarmaking — het op een zodanige wijze ter 
beschikking stellen van een werk aan het publiek, dat een ieder die daarvan deel uitmaakt de 
mogelijkheid wordt geboden toegang tot zo'n werk te krijgen op een door hemzelf gekozen 

28  Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, zoals laatstelijk herzien 
te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971 (Trb. 1972, 157; 1974, 227; 1980, 39; 1984, 154; 1985, 151). 

29  Zoals in art. 11 (m.b.t. de openbare op- en uitvoering van toneelwerken, dramatisch-muzikale werken en muziekwerken), art. 
11 bis (m.b.t. het uitzenden en de openbare mededeling van uitgezonden werken) en art. li ter  (m.b.t. de openbare voordracht 
en openbare overbrenging daarvan). 

3°  WI P0 Copyright Treaty (WCT), Geneve, 20 december 1996. Eerst zullen 30 lidstaten bij de Directeur-Generaal van WIPO een 
akte van toetreding of ratificatie moeten hebben gedeponeerd, alvorens het verdrag (drie maanden daarna) in werking zal kunnen 
treden, aldus art. 20 WIPO-verdrag. Op 3 juli 2000 hadden 19 staten (waaronder de Verenigde Staten) bedoelde akte 
gedeponeerd. 

31  Art. 1 van het WIPO-Auteursrechtverdrag bepaalt dan ook dat dit verdrag een tijzondere schikking' is in de zin van art. 20 van 
de Berner Conventie. 
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moment en plaats32  — heeft het in artikel 8 geformuleerde algemene (basis)recht m.b.t. 'any 
communication to the public' een zekere verwantschap met het eveneens ruime en flexibele 
Nederlandse openbaarmakingsrecht, zoals dat nader is geregeld in de artikelen 1 en 12 Aw. 

Ten slotte is te wijzen op het eind 1997 door de Europese Commissie gelanceerde voorstel 
voor een richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van 
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de Informatiemaat-
schappij. 33  Met deze richtlijn34 , die overigens mede is bedoeld ter uitvoering van de uit de 
beide35  WIPO-verdragen ook voor de Europese Gemeenschap als zodanig voortvloeiende 
verplichtingen, wordt een Europese harmonisatie beoogd van een aantal belangrijke 
basisbegrippen en -rechten, waaronder het recht m.b.t. de afzonderlijk verwoorde (ook dus 
inmiddels in de WIPO-verdragen als onderdeel van het algemene openbaarmakingsrecht 
opgenomen) wijze van openbaarmaken: de (interactieve) `terbeschikkingstelling aan het 
publiek'. De nieuwe richtlijn zal in de artikelen 2-4 regels bevatten over een drietal exclusieve 
rechten: het reproductie-, het openbaarmakings- en het distributierecht. 
Artikel 3 van de op handen zijnde richtlijn is gewijd aan het openbaarmakingsrecht, in de 
richtlijn aangeduid als het 'right of communication to the public of works and right of making 
available of other subject matters'. 36  Het eerste lid betreft het uitsluitende openbaarma-
kingsrecht van auteurs en bepaalt het volgende: 

Ook hier gaat het dus in eerste instantie om een ruim en nogal algemeen geformuleerd 37.,  
exclusief recht tot het openbaarmaken van werken Carly communication to the public'). Net 
zoals dat in het WIPO-verdrag is bepaald dienen de EU-lidstaten aan auteursrechthebbenden 
nog een afzonderlijk verbods- of toestemmingsrecht te gaan krijgen m.b.t. een meer ,  
geIndividualiseerde vorm van openbaarmaking, de `transmissie van werken op verzoek': de 
beschikbaarstelling aan het publiek van werken op een zodanige wijze dat leden van dat 
publiek op een door individueel gekozen plaats en tijd toegang tot die werken kunnen krijgen, 

32  Bij dit 'making available'-recht valt bijvoorbeeld te denken aan allerlei hedendaagse interactieve vormen van terbeschikkingstel-
ling op verzoek ('on-demand-services'), zoals interactieve communicatie via Internet, abonnee-tv, pay-per-view (betaal-tv), video-
of music-on-demand, het on-line opvragen van informatie uit elektronische databanken e.d. 

33  COM(97)628 def. 

"1. Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or 
prohibit any communication to the public of their works, by wire or wireless means, 
including the making available to the public of their works in such a way that 
members of the public may access them from a place and at a time individually 
chosen by them." 

34  Over de tekst voor een Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad en de Europese Commissie hebben de diplomatieke 
vertegenwoordigers van de EU-lidstaten begin juni 2000 overeenstemming bereikt. 

35  Naast het WIPO-Auteursrechtenverdrag kwam op dezelfde datum (20 december 1996) ook het zgn. WIPO-Naburige 
rechtenverdrag tot stand: WIPO Performances and Phonograms Treaty. 

35  De woorden 'right of making available of other subject matters' in de aanduiding van dit artikel hebben slechts betrekking op 
de houders van naburige rechten (zoals uitvoerende kunstenaars en fonogramproducenten). De lidstaten moeten volgens het 
tweede lid van art. 3 voorzien in een 'making available'-recht (te regelen als een verbods- of toestemmingsrecht), ten behoeve 
van (o.a.) a. uitvoerende kunstenaars en b. fonogramproducenten, wier vastgelegde vertolking of wier fonogram) het object is 
van de 'terbeschikkingstelling aan het publiek'. 

37  De 15e considerans bij de richtlijn zegt: "This Directive should harmonise further the author's right applicable to the 
communication to the public of works. This right should be understood in a broad sense covering all communication to the public 
not present at the place where the communication originates." 
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gaat deel uitmaken van aan de toestemming van auteursrechthebbenden te onderwerpen 
openbaaarmakingshandelingen. 

1.5.2 	Begrip `openbaar': invulling door nationale recht? 

Zojuist is geconstateerd dat de Berner Conventie niet voorziet in een algemene openbaarma-
kingsbepaling. De in het verdrag opgenomen artikelen die meer specifiek betrekking hebben 
op (bepaalde vormen van) openbaarmaking van (bepaalde categorieen) beschermde werken 
laten geheel in het midden wat de inhoud is van begrippen als `openbaar' en `publiek'. Het 
nationale recht van de lidstaten zal daaraan dus nader vorm en inhoud kunnen geven. 
Bovendien, conform het in artikel 5, tweede lid van de Conventie bepaalde 39 , is elk der 
aangesloten conventiestaten 39  inderdaad autonoom in het uiteindelijk vaststellen van de 
materiele inhoud van o.a. het aan auteurs te verlenen openbaarmakingsrecht. 

Zowel het WIPO-Auteursrechtverdrag als de op handen zijnde Europese Richtlijn, waarin 
weliswaar sprake is van een nogal algemeen geformuleerd uitsluitend recht van auteurs met 
betrekking tot 'any communication to the public of their works' (waartoe dan ook nog het 
'making availabe to the public' behoort), laten in het midden wat het begrip 'public', als 
essentieel element van 'any communication to the public' resp. van 'the making available to 
the public', eigenlijk zou inhouden. Er lijkt dus ook hier een taak weggelegd voor de nationale 
wetgever en/of rechter om in de regelgeving en rechtspraak de nadere grenzen en criteria te 
formuleren, aan de hand waarvan moet worden bepaald waar de grens ligt tussen wat (nog) 
wel en wat niet (meer) als 'publiek' of `openbaar' is te beschouwen. 

Dat er, ondanks het bestaan van een aantal tot co6rdinatie of harmonisatie strekkende 
richtlijnen van de Europese Unie 49 , voorlopig nog wel vragen zullen blijven die (nog) niet of 
niet volledig door (een van) deze richtlijnen worden beheerst, maar nog steeds naar nationaal 
recht beoordeeld zullen moeten worden, is in februari 2000 bevestigd in een uitspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.' Het ging daarbij om de aan artikel 
1 van de Richtlijn inzake satellietomroep en kabeldoorgifte 42  te geven uitleg, meer in het 
bijzonder om een uitleg van de daarin voorkomende begrippen `mededeling aan het publiek' 
en `ontvangst door het publiek'. 43  

38  Art. 5, tweede lid BC luidt: "(...) Bijgevolg worden, buiten de bepalingen van deze Conventie, de omvang van de bescherming, 
zowel als de rechtsmiddelen, die de auteur worden gewaarborgd ter handhaving van zijn rechten, uitsluitend bepaald door de 
wetgeving van het land, waar de bescherming wordt ingeroepen." 

38  Op 15 april 2000 waren in totaal 144 staten partij bij dit verdrag. 

4°  Er bestaan thans vijf Europese richtlijnen inzake auteursrechtelijke onderwerpen: Richtlijn 91/250/EEG d.d. 14 mei 1991, Pb. 
L 122 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's; Richtlijn 92/100/EEG d.d. 19 november 1992, Pb. L 346 
inzake het verhuur- en uitleenrecht; Richtlijn 93/83/EEG d.d. 27 september 1993, Pb. L 248 tot coordinatie van voorschriften op 
het gebied van satellietomroep en kabeldoorgifte; Richtlijn 93/98/EEG d.d. 29 oktober 1993, Pb. L 290 inzake de harmonisatie 
van de beschermingsduur; Richtlijn 96/9/EG d.d. 11 maart 1996, Pb. L 77 inzake de rechtsbescherming van databanken. 

41  HvJ EG 3 februari 2000, zaak C-293/98 (Egeda/Hoasa). 

42  Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coordinatie van bepaalde voorschriften betreffende het 
auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel (Pb. L 248). 

4°  Art. 1, lid 2, sub a, van deze richtlijn luidt: "In deze richtlijn wordt verstaan onder 'mededeling aan het publiek per satellier: een 
handeling waarbij de programmadragende signalen voor ontvangst door het publiek onder controle en verantwoordelijkheid van 
de omroeporganisatie worden ingevoerd in een ononderbroken mededelingenketen die naar de satelliet en terug naar de aarde 
loopt." Art. 1, derde lid bepaalt vervolgens: "In deze richtlijn wordt verstaan onder 'doorgifte via de kabel': de gelijktijdige, 

18 



De kwestie kwam aan de orde in een zaak, betreffende een Spaans hotel dat met een eigen 
kabelsysteem — zonder daarvoor toestemming van de betrokken rechthebbenden te hebben 
gevraagd of verkregen — televisieprogramma's ontving en aan zijn gasten in de hotelkamers 
doorgaf. De Spaanse rechter legde het Hof van Justitie de vraag voor of de bepalingen in 
artikel 1 van genoemde richtlijn aldus moesten worden uitgelegd, dat bij het opvangen van tv-
signalen door het hotel en het doorgeven per kabel daarvan naar de hotelkamers, inderdaad 
sprake was van een `mededeling aan het publiek' of van `ontvangst door het publiek'. 44  

Het Hof benaderde de kwestie als volgt. De richtlijn inzake satellietomroep en kabeldoorgifte, 
bedoeld als aanvulling op de kaderregeling voor de totstandbrenging van een eengemaakte 
audiovisuele ruimte zoals deze is neergelegd in een andere richtlijn", voorziet slechts in een 
minimumharmonisatie van de bepalingen inzake het auteursrecht en de naburige rechten en 
staat aan verdere harmonisatie dan ook niet in de weg. Met het op communautair niveau 
geven van een definitie" van het begrip `mededeling aan het publiek per satelliet', waarbij 
tegelijkertijd gespecificeerd wordt waar de mededelingshandeling plaatsvindt, is een einde te 
maken aan de rechtsonzekerheid over de te verkrijgen rechten. De richtlijn verplicht de 
lidstaten slechts tot het toekennen aan auteurs van een uitsluitend recht inzake de 
`mededeling aan het publiek per satelliet', niet tot het in het leven roepen van een specifiek 
recht met betrekking tot de kabeldoorgifte van omroepuitzendingen. De draagwijdte van zo'n 
recht wordt dan ook niet in de richtlijn nader gedefinieerd. Lidstaten dienen er slechts voor te 
•zorgen dat op hun grondgebied plaatsvindende kabeldoorgifte van uit andere lidstaten 
afkomstige omroepuitzendingen geschiedt met inachtneming van de toepasselijke auteursrech-
ten en naburige rechten. 

Nu artikel 1 van de richtlijn, zo vervolgt het Hof, dus geen elementen bevat voor het beant-
woorden van de vraag of van een `mededeling aan het publiek' of `ontvangst door het publiek' 
valt te spreken, indien een hotel tv-signalen per satelliet of via de ether opvangt en per kabel 
naar de hotelkamers doorgeeft 47 , dient de vraag of de ontvangst- en doorgiftehandelingen 
van een hotel te zien zijn als een `mededeling aan het publiek' naar het nationale recht (i.c. 
dat van Spanje) beoordeeld te worden. 

ongewijzigde en integrale doorgifte, door middel van een kabel- of microgolfsysteem, aan het publiek, van een eerste uitzending 
uit een andere lidstaat, al dan niet via de ether, ook per satelliet, van radio- of televisieprogramma's die voor ontvangst door het 
publiek bestemd zijn." (curs. toegevoegd, GM). 

" In haar schriftelijke opmerkingen stelde de Europese Commissie dat bedoelde Richtlijn-bepalingen niet dienden ter 
beantwoording van de vraag, wanneer van een 'mededeling aan het publiek' sprake was resp. wat onder 'publiek' moest worden 
verstaan. Een harmonisatie van alle nationale bepalingen inzake auteurs- en naburige rechten was bij deze richtlijn immers niet 
aan de orde. Voorts wees de Commissie er op dat Spanje verplicht was de Berner Conventie toe te passen. Volgens de Commis- 
•sie kon de doorgifte van door het hotel opgevangen uitzendingen naar een groot aantal hotelkamers op grond van de artikelen 
11 en 11bis van de Berner Conventie als een `mededeling aan het publiek' worden aangemerkt, waarvoor de toestemming van 
de houders van de betrokken rechten nodig was. 	 • 

45  Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coordinate van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, Pb L 298, de zgn. Richtlijn Televisie zonder 
grenzen'. 

46  Welke definitie trouwens noodzakelijk is om te voorkomen, dat op den uitzendingshandeling het recht van verschillende landen 
op cumulatieve wijze zou worden toegepast. 

47  Voor deze uitleg zegt het Hof bevestiging te vinden in het voorstel voor een richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde 
aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, die mede beoogt het op de `mededeling van 
werken aan het publiek' van toepassing zijnde recht te harmoniseren, voorzover dat door de bestaande gemeenschapswetgeving 
nog niet gedaan is. 
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NABURIGE RECHTEN EN MUZIEKGEBRUIK 

11.1 	!Welding 

In de thans volgende paragrafen staat de vraag centraal of, in hoeverre en onder welke 
omstandigheden er — naast en los van de hierboven besproken auteursrechtelijke 
consequenties — aan het muziekgebruik in en door ziekenhuizen wellicht ook nabuurrechtelijke 
gevolgen verbonden zijn. Bij het in het openbaar ten gehore brengen van muziek gaat het 
immers zelden om gebruik van alleen maar creaties van componisten en tekstdichters en hun 
rechtsopvolgers, die zich beschermd weten door de Auteurswet 1912. Om muziekwerken 
uiteindelijk te kunnen waarnemen zal het toch in de eerste plaats nodig zijn dat deze door 
uitvoerende kunstenaars, zoals zangers en musici, worden vertolkt. En bij het (herhaalbaar) 
auditief waarneembaar maken van diezelfde vertolkingen van (al dan niet auteursrechtelijk 
beschermde48) muziekwerken zal veelal gebruik worden gemaakt van geluidsdragers, zoals 
cassettes, cd's, platen e.d. waarop de vertolkingen zijn vastgelegd. 

Het is de op 1 juli 1993 in werking getreden Wet op de Naburige Rechten (WNR) 48  die zowel 
aan de uitvoerende kunstenaars 5°  als aan de producent van bedoelde geluidsdragere een 
aantal exploitatierechten verleent, die inhoudelijk grotendeels corresponderen met de aan au-
teursrechthebbenden toekomende exclusieve rechten, al reiken zij op een enkel punt wel 
minder ver. 

11.2 	Openbaarmakingsrecht 

11.2.1 	(1m)materiele openbaarmaking 

Met betrekking tot het openbaarmaken oftewel het publiek toegankelijk maken van .de 
prestaties van uitvoerende kunstenaars — de overigens niet nader in de WNR gedefinieerde 
`uitvoeringen' of `vertolkingen' — bepaalt artikel 2 WNR onder meer 82  het volgende: 

"1. De uitvoerende kunstenaar heeft het uitsluitend recht om toestemming te ver-
lenen voor een of meer van de volgende handelingen: 
(-..) 
c. het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen 
van een opname van een uitvoering of van een reproduktie daarvan dan wel het 
voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben; 

" De beschermbaarheid van een uitvoering/vertolking van een muziekwerk is niet afhankelijk van de vraag of het vertolkte 
muziekwerk zelf ook feitelijk (nog) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. 

49  Wet van 18 maart 1993, Stb. 1993, 178. 

Volgens art. 1 onder a. WNR is onder 'uitvoerende kunstenaar' te verstaan: "de toneelspeler, zanger, musicus, danser en iedere 
andere persoon die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze uitvoert, alsmede de 
artiest, die een varlet& of circusnummer of een poppenspel uitvoen." 

51  In art. 1 onder d. WNR wordt de producent van fonogrammen omschreven als "de natuurlijke of rechtspersoon die een fono-
gram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen". 

52  De aan uitvoerende kunstenaars toekomende uitsluitende rechten m.b.t. het opnemen van hun uitvoeringen, het reproduceren 
van opnamen of het verspreiden van (reproducties van) opnamen vallen buiten het bestek van het onderhavige onderzoek en 
blijven hier verder onbesproken. 
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d. het uitzenden, het heruitzenden of het op een andere wijze openbaar maken van 
een uitvoering of een opname van een uitvoering of een reproduktie daarvan." 

In artikel 6 WNR staan de uitsluitende rechten geformuleerd die aan de fonogramproducent 
toekomen. Het artikel bepaalt in het eerste lid onder meer 53 : 

"1. De producent van fonogrammen heeft het uitsluitend recht om toestemming te 
verlenen voor 
(.-.) 
b. het verkopen verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen 
van een door hem vervaardigd fonogram of van een reproduktie daarvan dan wel 
het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben; 
c. het uitzenden, het heruitzenden of het op een andere wijze openbaar maken van 
een door hem vervaardigd fonogram of een reproduktie daarvan." 

De WNR maakt in deze beide bepalingen dus onderscheid tussen enerzijds materiele en 
anderzijds immateriele vormen van openbaarmaken. De in artikel 2, eerste lid onder c. resp. 
in artikel 6, eerste lid onder b. WNR genoemde (verspreidings- of distributie)rechten hebben 
typisch betrekking op het in materiele vorm toegankelijk maken van de prestaties van de 
uitvoerende kunstenaar en de fonogramproducent. Het in artikel 2, eerste lid onder d. resp. 
in artikel 6, eerste lid onder c. WNR geformuleerde recht slaat daarentegen op diverse — voor 
ons onderzoek relevante(r)— vormen van immateriele exploitatie van hun uitvoering/vertolking 
resp. fonogram, exploitatiehandelingen die in de WNR worden gebracht onder de algemene 
noemer `openbaar maken'. 

11.2.2 	Uitleg conform auteursrecht 

Hoewel zij niet geheel op dezelfde wijze staan omschreven verschillen de hier bedoelde toe-
stemmings- of verbodsrechten 54  van uitvoerende kunstenaars en fonogramproducenten 
inhoudelijk nauwelijks van de in de Auteurswet als 'openbaarmakingsrechten' omschreven 
rechten van auteursrechthebbenden. 55  

Het in de WNR geldende begrip `openbaarmaking' zal men dan ook, zo wordt ook in de 
Memorie van Toelichting bij deze wet opgemerkt, moeten lezen in het licht van de jurispruden-
tie die zich met betrekking tot artikel 12 van de Auteurswet 1912 heeft ontwikkeld. Dit geldt 
natuurlijk in het bijzonder voor de als Immateriele openbaarmaking' te kwalificeren 
handelingen, dus voor al die activiteiten waarmee de uitvoering/vertolking 'in het openbaar' 
ten gehore wordt gebracht of vertoond. 

53  De rechten van de fonogramproducenten m.b.t. het reproduceren van het fonogram en het verspreiden van reproducties blijven 
hier verder.onbesproken. 

54  De uitsluitende rechten van uitvoerende kunstenaars (art. 2) en fonogramproducenten (art. 6) worden in de aanhef van die 
bepalingen weliswaar omschreven als het uitsluitend recht 'om toestemming te geven voor (...)', zij impliceren ten aanzien van 
de nader genoemde handelingen in feite een verbodsrecht. 

55  Anders dan de Auteurswet 1912 hanteert de WNR niet de twee overkoepelende begrippen 'openbaarmaken' en 
'verveelvoudigen'. Het in de WNR weliswaar gebruikte begrip 'openbaarmaken' heeft inhoudelijk een andere, specifieke betekenis: 
het duidt slechts op de immateridle wijzen van openbaarmaking (zoals uitzenden en publiekelijk ten gehore brengen). Het woord 
'verveelvoudigen' komt in de WNR zelfs in het geheel niet voor. 
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113 	Ten gehore brengen 

11.3.1 	'In het openbaar' en `in besloten kring' 

Net als in de Auteurswet 1912 valt ook in de WNR een tesloten kring'-bepaling aan te treffen, 
die qua formulering volledig aansluit op die in artikel 12, vierde lid Aw. Naar het voorbeeld uit 
de Auteurswet en als nabuurrechtelijke tegenhanger daarvan is bedoelde WNR-bepaling te 
vinden in artikel 2, zevende lid, luidend: 

"7. Ten aanzien van het in het eerste lid, onder d, bepaalde wordt onder openbaar 
maken mede verstaan de uitvoering 56  die plaatsvindt in besloten kring, tenzij deze 
zich beperkt tot de familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring en voor het 
bijwonen daarvan geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt." 

Dankzij dit artikel-lid is de werkingssfeer van artikel 2 WNR dus uitgebreid tot die vormen van 
ten gehore brengen, die weliswaar niet zozeer plaats vinden 'in het openbaar', maar die 
geschieden in een besloten kring, nietzijnde een (gratis toegankelijke) vrienden- of 
daaraan gelijk te stellen kring'. 

11.3.2 	Vergoedingsaanspraak 

Voorzover het gaat om immateriele vormen van (secundair) openbaarmaken van een 
fonogram57  waarop een uitvoering/vertolking is vastgelegd zijn de — primair als toestem-
mings- of verbodsrechten geformuleerde — individuele uitsluitende rechten van de-uitvoerende 
kunstenaars resp. fonogramproducenten overigens voor een belangrijk dee1 58  opzij gezet. 
In plaats van een verbodsrecht krijgen beide categorieen rechthebbenden namelijk een 
aanspraak op betaling van een billijke vergoeding. 58  Bovendien: dit in een recht•op een 
billijke vergoeding omgezette verbods- of toestemmingsrecht kan niet worden uitgeoefend door 
ieder der uitvoerende kunstenaars c.q. fonogramproducenten afzonderlijk, doch uitslUitend via 
een daartoe (door de minister van Justitie) aangewezen representatieve collectieve incasso-
en repartitie-organisatie. 

Een en ander blijkt uit het eerste lid van artikel 7 WNR: 

"1. Een voor commerciele doeleinden uitgebracht fonogram of een reproduktie daar- 
van kan zonder toestemming van de producent van het fonogram en de uitvoerende 

56  Het begrip 'uitvoering' in deze bepaling slaat overigens niet op de (door de WNR als rechtsobject beschermde) uitvoering in 
de zin van 'vertolking' van de uitvoerende kunstenaar, maar op het ten gehore brengen als zodanig van diens uitvoering/vertolking 
(of van een opname of reproductie daarvan). 

57  Een fonogram wordt in art. 1, onder c. WNR gedefinieerd als: "iedere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoering of 
andere geluiden." 

58  Voor het uitzenden resp. voor het ten gehore brengen van live-uitvoeringen of van (op niet voor commerciele doeleinden 
uitgebrachte fonogrammen verschenen) opnamen daarvan blijft het gewone (individueel uit te oefenen) verbodsrecht van 
toepassing, niet de in artikel 7 bedoelde (slechts collectief geldend te maken) vergoedingsregeling. 

56  De gedachte achter deze — op art. 12 van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, 
producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Conventie van Rome, Trb. 1986, 182) berustende — regeling is onder 
meer, dat het openbaarmaken van commerciele fonogrammen gezien wordt als een exploitatie van slechts secundaire betekenis, 
voor welke exploitatie een recht op vergoeding een toereikende beloning zou vormen. 
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kunstenaar of hun rechtverkrijgenden worden uitgezonden of op een andere 
wijzew  openbaar gemaakt, mits daarvoor een billijke vergoeding wordt betaald." 61  

Uit het in het laatste zinsdeel van dit artikel-lid gebruikte woordje `rnits' volgt wel, dat het 
verbodsrecht van de betrokken rechthebbenden herleeft, indien de billijke vergoeding voor het 
(her)uitzenden of in het openbaar ten gehore brengen van een handelsfonogram (waarop de 
uitvoering is opgenomen), of van reproducties daarvan, niet zou worden betaald. 62  

In artikel 15 WNR wordt vervolgens bepaald aan wie de betaling van de in artikel 7 bedoelde 
billijke vergoeding dient te geschieden. Het eerste lid van artikel 15 luidt: 

"1. De betaling van de in artikel 7 bedoelde billijke vergoeding dient te geschieden 
aan een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen representatieve rechts-
persoon die met uitsluiting van anderen met de inning en verdeling van deze 
vergoeding is belast. Ten aanzien van de vaststelling van de hoogte van de ver-
goeding en de inning daarvan alsmede de uitoefening van het uitsluitend recht ver-
tegenwoordigt de in de vorige zin bedoelde rechtspersoon de rechthebbenden in 
en buiten rechte." 

In 1993 is de in Hilversum gevestigde Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten (Sena) 
aangewezen als de hier bedoelde representatieve rechtspersoon.' 

UITOEFENING DER RECHTEN IN DE PRAKTIJK 

111.1 	Muziekauteursrecht (algemeen) 

111.1.1 , Buma 

Voor de individuele auteurs van muziekwerken — componisten en tekstdichters — of voor hun 
rechtverkrijgenden is het een onbegonnen zaak zelf na te moeten gaan en bij te houden door 

60 Dit 'op een andere wijze' openbaarmaken omvat waarschijnlijk ook het 'aan het publiek ter beschikking stellen ('making 
available to the public') in de zin van art. 10 (t.b.v. uitvoerende kunstenaars) resp. art. 14 (t.b.v. fonogramproducenten) van het 
WIPO-Naburige rechtenverdrag (december 1996, Trb. 1998, 248). Art. 10 van dit verdrag luidt: "Uitvoerende kunstenaars hebben 
het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het op zodanige wijze per draad of langs draadloze weg beschikbaar stellen 
van hun op fonogrammen vastgelegde uitvoeringen, dat deze voor eden van het publiek toegankelijk zijn vanaf een door hen 
gekozen pleats en op een door hen gekozen tijdstip." Aan fonogramproducenten komt volgens art. 14 een inhoudelijk gelijkluidend 
uitsluitend recht toe. Daar het in beide verdragsbepalingen duidelijk gaat om exclusieve, op individuele basis uit te oefenen 
verbodsrechten zal aanpassing van de WNR geboden zijn, teneinde deze specifieke vorm van openbaarmaken volledig af te 
zonderen van de andere wijzen van (immateriele) openbaarmaking, ten aanzien waarvan de in art. 7 WNR opgenomen 
vergoedingsregeling blijft gelden. 

Vgl. artikel 8, tweede lid van de EG Verhuur- en leenrechtrichtlijn (Richtlijn 92/100/EEG van 19 november 1992, Pb. L 346/61: 
"De Lid-Staten stellen een recht in om er voor te zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de gebruiker, 
wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een reproduktie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether 
of voor enigerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende 
kunstenaars en producenten van fonogrammen (...)." 

62  Voor het laten horen, laten zien of uitzenden van (opnamen van) live uitvoeringen is, net als voor het materieel verspreiden, 
het verbodsrecht onverminderd van toepassing (behoudens uiteraard de gevallen waarin dit verbodsrecht zou zijn uitgeput) en 
zal van de hier bedoelde vergoedingsregeling dus in het geheel geen sprake kunnen zijn. 

63  Bij besluit van de staatssecretaris van Justitie van 29 juni 1993, Stcrt. 1993, nr. 121. Sena is overigens opgericht op initiatief 
van de NVPI (de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers), de Kunstenbond FNV 
en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB). 
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wie, waar en hoe vaak hun auteursrechtelijk beschermde muziekwerken worden gebruikt op 
een zodanige wijze, dat daarvoor volgens de Auteurswet hun voorafgaande toestemming 
gevraagd zou moeten worden. Ook voor de goedwillende muziekgebruikers zou het niet 
doenlijk zijn cm al die honderden rechthebbenden op te sporen en te benaderen met een 
verzoek de gewenste toestemming te verlenen. In de oplossing van dit vooral ook praktische 
probleem is intussen — in binnen- en buitenland — voorzien. Zo werd in Nederland al in 1913 
door componisten en muziekuitgevers de Vereniging Buma als bemiddelingsorganisatie in het 
leven geroepen. 

Hoewel zij de door componisten, tekstdichters en muziekuitgevers aan haar overgedragen 
(muziekuitvoerings)rechten zelfstandig en op eigen naam uitoefent door middel van het — 
vrijwel altijd tegen betaling — verlenen van (niet-exclusieve) licenties tot het gebruiken van au-
teursrechtelijk beschermde muziekwerken, handelt Buma wel steeds ten behoeve van deze 
duizenden rechthebbenden, die immers juist met dat doel hun uitsluitende rechten m.b.t. het 
openbaar uitvoeren van hun muziekwerken aan haar ter exploitatie hebben overgedragen. 

Dankzij de met zusterorganisaties in het buitenland gesloten wederkerigheidscontracten 
beschikt Buma in feite over de mogelijkheid de volgens de Auteurswet 1912 vereiste au-
teursrechtelijke toestemming te verlenen voor het op het Nederlandse grondgebied — live 
(direct) en/of mechanisch (indirect) — 'in het openbaar' resp. in een niet vrijgestelde 'besloten 
kring' ten gehore brengen van (nagenoeg) het gehele auteursrechtelijk beschermde wereld-
muziekrepertoire. 

Naast het incasseren van de vergoedingen, door de muziekgebruiker te betalen in ruil voor 
de door haar verleende toestemming, dient Buma zorg te dragen voor de 'uiteindelijke 
verdeling van de geIncasseerde vergoedingen onder de desbetreffende rechthebbenden. 
Waar het gaat om vergoedingen voor de uitvoering in Nederland van muziekwerken van • 

auteurs die bij buitenlandse zusterorganisaties zijn aangesloten, vindt de uiteindelijke afreke-
ning plaats met de desbetreffende zusterorganisaties. 

Naast het uitoefenen van de aan haar overgedragen muziekuitvoeringsrechten kan, ,  in geval 
op die rechten inbreuk wordt gemaakt, ook de handhaving ervan door Buma zelf geschieden. 

111.1.2 	Toezicht 

Sinds 1933 is Buma de enige organisatie die in Nederland de in artikel 30a Aw 64  bedoelde 
vergunning van de minister van Justitie heeft verkregen 65  cm als bedrijf (zonder winstoog-
merk) te bemiddelen66  inzake het zogenaamde muziekauteursrecht. 

64  Artikel 30a: "1. Voor het als bedrijf verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht, al of niet met het oogmerk om winst 
te maken, is de toestemming van Onze Minister van Justitie vereist." 

Bij beschikking van de Minister van Justitie van 24 maart 1993, Stcrt. 1933, nr. 60. 

66  Onder dit 'bemiddelen inzake het muziekauteursrecht is volgens art. 30a, tweede lid Aw te verstaan: "het, al of niet op eigen 
naam, ten behoeve van de makers van muziekwerken of hun rechtverkrijgenden, sluiten of ten uitvoer leggen van overeen-
komsten betreffende de uitvoering in het openbaar of de uitzending in een radio- of televisieprogramma, door tekens, geluid of 
beelden, van die werken, of hun verveelvoudigingen, in hun geheel of gedeeltelijk." 
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Omdat zij 'de facto' beschikt over een monopoliepositie is Buma onderworpen aan een vorm 
van (repressief) overheidstoezicht. 67  Het is een door de minister van Justitie (voor een 
termijn van 4 jaar) benoemde regeringscommissaris die het toezicht op Buma uitoefent. Deze 
regeringscommissaris dient zich op de hoogte te houden van de wijze waarop Buma zijn 
bedrijf uitoefent en erop te letten dat Buma bij het exploiteren van het (muziek)auteursrecht 
de algemene regels van goed beheer volgt, de belangen van de muziekgebruikers niet veron-
achtzaamt en binnen- en buitenlandse rechthebbenden op gelijke wijze behandelt. Over de 
door Buma gehanteerde — in vrije onderhandelingen met (groepen van) gebruikers vastge-
stelde — tarieven heeft de regeringscommissaris overigens geen directe zeggenschap, al kan 
hij de redelijkheid ervan wel (marginaal) beoordelen. De regeringscommissaris is onderworpen 
aan een informatieplicht jegens de minister en moet ook diens instructies volgen. 

Naast de supervisie van de regeringscommissaris vindt een bijzonder, op mededingings-
aspecten toegespitst toezicht plaats, uitgeoefend door de onafhankelijke en zelfstandige 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het betreft hier een dienst van het Ministerie van 
Economische Zaken, die actief is als toezichthouder op de juiste naleving van de op 1 januari 
1998 in werking getreden, op alle economische sectoren van toepassing zijnde Mededingings-
wet. 68  Volgens het eerste lid van artikel 24 van deze wet is het ondernemingen verboden 
misbruik te maken van een (op zichzelf niet door de Mededingingswet verboden) economische 
machtspositie. De NMa zou dan ook gerechtigd zijn om, hetzij ambtshalve hetzij naar 
aanleiding van een bij haar ingediende klacht, een onderzoek in te stellen naar de vraag of 
Buma van haar machtspositie misbruik maakt. Daarvan zou bijvoorbeeld naar het oordeel van 
de NMa sprake kunnen zijn indien Buma in het kader van het vaststellen van haar tarieven 
extreem hoge vergoedingen aan (bepaalde categorieen) muziekgebruikers zou opleggen. 

111.2 	Naburige rechten (algemeen) 

111.2.1 	Sena 

Sinds 1 juli 1993 vertegenwoordigt Sena als `eigen-recht-organisatie' van rechtswege alle 
uitvoerende kunstenaars resp. fonogramproducenten 68  die aan de WNR bescherming kunnen 
ontlenen (voorzover zij zich voor het ontvangen van de aan hen toekomende vergoeding bij 
Sena hebben aangemele om (kosteloos) als deelnemer te worden geregistreerd), zowel 
waar het gaat om de vaststelling van de betalen vergoeding als waar het de inning daarvan 
betreft. Zodra het verbodsrecht zou herleven, d.w.z. indien de (in art. 7 WNR bedoelde) billijke 
vergoeding niet zou worden betaald — is het ook Sena die de betrokken rechthebbenden in 
en buiten rechte vertegenwoordigt en is zij dus gerechtigd het (herleefde) verbodsrecht uit te 
oefenen. 

De eenmaal door Sena geincasseerde vergoedingen moeten aan de uitvoerende kunstenaars 
en de producenten van de handelsfonogrammen gelijkelijk, dus op fifty-fifty basis, worden 

67  In haar toelichting bij art. 30a Aw stelde de regering dat het van belang is ''een waarborg te scheppen, dat het bureau dat 
krachtens ministeriele toestemming optreedt, naar behoren handelt. Zonder stelsel van ministeriele toestemming zou het 
uitoefenen van toezicht niet zijn voorgesteld." 

68  Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet), Stb. 1997, 242. 

69  Of hun rechtverkrijgenden. 

79  Door het ondertekenen van een exploitatie-overeenkomst, waarbij zij o.m. hun repertoire aan Sena dienen op te geven. 
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uitgekeerd. 71  De repartitie geschiedt aan de hand van door Sena opgestelde (deel)repartitie-
reglementen, die de goedkeuring behoeven van de minister van Justitie." 

111.2.2 	Toezicht 

Omdat Sena als `eigen-recht-organisatie' een wettelijke monopoliepositie inneemt is zij aan 
overheidstoezicht onderworpen. Dit toezicht (op zowel het bestuur en het bureau van Sena 
als op de wijze van incasso en repartitie) vindt plaats door een uit drie personen bestaande, 
door de minister van Justitie (voor een tijdvak van vier jaar) benoemde Commissie van 
Toezicht." 

Volledigheidshalve wordt in dit verband gewezen op de mogelijkheid van een geheel eigen 
en afzonderlijk mededingingsrechtelijk toezicht door de onafhankelijke en zelfstandige 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op alles wat te maken heeft met de naleving van 
de Mededingingswet. Gelet op Sena's hoedanigheid van eigen-recht-organisatie en het 
daaraan verbonden wettelijke monopolie dient de NMa erop toe te zien dat Sena geen 
misbruik maakt van haar — door de Mededingingswet op zichzelf wel toegestane — economi-
sche machtspositie. Mocht Sena bijvoorbeeld in het kader van het vaststellen van haar 
tarieven bijvoorbeeld buitensporig hoog uitgevallen vergoedingen aan de muziekgebruikers 
in rekening brengen, dan zou dat door de NMa gezien kunnen worden als een overtreding van 
artikel 24 Mededingingswet, waarin immers het misbruik maken van een economische 
machtspositie door ondernemingen wordt verboden. 

IV. 	MUZIEKGEBRUIK IN ZIEKENHUIS 

IV.1 	Muziekgebruik door patient 

Een in het ziekenhuis opgenomen patient die met behulp van eigen geluidsapparatuur (radio, 
(portable) tv-toestel, walkman, cassetterecorder e.d.) luistert naar auteursrechtelijk 
beschermde muziek, afkomstig van diverse bronnen zoals omroepzenders,,cd's, cassettes, 
mini- of compact-discs e.d., daarmee geen auteursrechtelijk relevante (openbaarmakings)han-
deling verricht. 74  

Hetzelfde is te zeggen als door een patient (ook of uitsluitend) gebruik gemaakt wordt van 
door het ziekenhuis (wellicht tegen betaling van een zekere extra vergoeding) geleverde of 
geInstalleerde geluidsapparatuur. Louter luisteren' is immers nog geen wijze van `openbaar- 

Zie art. 7 lid 3 WNR: "De vergoeding komt toe aan zowel de uitvoerende kunstenaar als de producent of hun rechtverkrijgenden 
en wordt tussen hen gelijkelijk verdeeld." 

72  Zie art. 15 lid 3 WNR. Dit repartitiereglement is goedgekeurd op 20 oktober 1995 (Stcrt. 1995, 214). Art. ,2 van het reglement 
voorziet in de mogelijkheid een deel van de opbrengsten (tot een maximum van 5%) in de vorm van subsidies uit te keren. 

73  Zie art. 15 lid 2 WNR: "De in het eerste lid bedoelde rechtspersoon staat onder toezicht van een College van Toezicht, waarvan 
de leden worden benoemd door Onze Minister van Justitie. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
omtrent het toezicht." Bedoelde AMvB is op 29 april 1993 (Stcrt. 1993, 243) vastgesteld. Eenmaal per jaar belegt het College 
van Toezicht een hoorzitting voor betalingsplichtigen. 

74  De omstandigheid dat de patient diens eigen (geluids)apparatuur onder omstandigheden moet aanssuiten op door het 
ziekenhuis aangeboden contactpunten (zoals stopcontacten, antennedozen e.d.) is hierbij niet van belang. Evenmin zal de 
levering van dergelijke contactpunten door het ziekenhuis op zichzelf te zien zijn als een auteursrechtelijk relevante exploitatiehan-
deling. 
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maken'. Zelfs als een patient de muziek zo hard laat klinken dat ook anderen (zoals mede-
patienten, bezoekers, verplegend personeel) deze kunnen horen zal niet van een openbaar-
making sprake zijn, daar enig belang, soortgelijk aan een bedrijfs- of beroepsbelang dat ook 
anderen van de muziek kunnen meegenieten, normaliter zal ontbreken. 75  

Ook de in groepsverband binnen een en dezelfde ruimte (ziekenkamer of -zaal, recreatie-
ruimte e.d.) naar muziek luisterende patienten zullen dus noch op individuele basis noch als 
groep met een aanspraak van auteursrechthebbenden te maken kunnen krijgen. Ook hier 
geldt: luisteren' in de groep is geen `openbaarmaking'. 

IV.2 	Muziekgebruik door ziekenhuis 

Van een auteursrechtelijk relevante handeling zal eerst sprake zijn indien het in het ziekenhuis 
aanwezige of toegang hebbende `publiek' (zoals patienten, personeel, bezoekers, 
leveranciers) in de gelegenheid wordt gesteld te luisteren naar de door het ziekenhuis zelf ten 
gehore gebrachte auteursrechtelijk beschermde (achtergrond)muziek. 76  

Voor het — in de meeste gevallen op indirecte wijze, dus mechanisch — ten gehore brengen 
('uitvoeren) van beschermde (achtergrond)muziek op vrijwel alle plaatsen in het ziekenhuis 
— liften, ontmoetingsruimten, publieks- of personeelsrestaurants, operatie- en behandelkamers, 
ontvangst-, wacht- en werkruimten, recreatie- en (kinder)speelzalen — zal ingevolge het in 
artikel 12 Aw bepaalde van toepassing zijn. 

Omdat het meestal zal gaan om een uitvoering 'in het openbaar' zal het bepaalde in artikel 
12, eerste lid, onder 4 0  Aw rechtstreeks van toepassing zijn: volgens deze bepaling moet 
immers o.a. het `uitvoeren in het openbaar' mede als een `openbaarmaking' gezien worden, 
waartoe dus alleen de auteursrechthebbende gerechtigd is. De totaliteit van de op een 
bepaald moment in een ziekenhuis opgenomen patienten kan zeker wel aangemerkt worden 
als een (qua personele samenstelling wellicht dagelijks wisselend) `publiek' in de normale 
betekenis van dat woord. 

De min of meer als afzonderlijke eenheden te beschouwen groepen patienten op de 
verschillende, van elkaar gescheiden ziekenhuisafdelingen resp. de in een ziekenzaal of - 
kamer met elkaar verblijvende kleine groep patienten zouden op zichzelf genomen nog wel 
als een tesloten kring' te beschouwen zijn. In auteursrechtelijk opzicht maakt het evenwel 
geen enkel verschil of men de patienten zou willen zien als een `publiek' van een zekere 
(geringe) omvang dan wel als een tesloten kring'. Immers, in elk van beide opties zal het 
ziekenhuis, door muziekwerken op enigerlei wijze (direct of indirect, primair of secundair) ter 
kennis van zijn patienten te brengen, geacht worden een openbaarmakingshandeling te 
verrichten waarvoor het (in beginsel) de voorafgaande toestemming der rechthebbenden 
behoeft. De uitvoering 'in besloten kring' wordt immers rechtens op een lijn gesteld met de 

75  Vgl. HR 1 juni 1979 (Buma/De Zon), NJ 1979, 470. 

76  De situatie waarin ziekenhuizen auteursrechtelijk beschermde muziekwerken aan patienten (ter individuele waarneming) 
aanbieden lijkt vergelijkbaar met het aan de rechter voorgelegde geval waarin een videotheekhouder cassettes met auteursrechte-
lijk beschermde films afspeelde ten behoeve van zijn publiek (de klanten) die deze films (tegen betaling) in een prive-cabine 
wilden bekijken. De handeling van de videotheekhouder werd beschouwd als een aan toestemming van de betrokken auteurs-
rechthebbende onderworpen wijze van openbaarmaking. Zie: Hof Den Haag 1 december 1994 (Havermans/G0fa), Informatie-
recht/AM1199513, 51, nt. Mom. 
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aan toestemming onderworpen uitvoering 'in het openbaar. 77  Zo zal dus ook voor het laten 
horen van muziek in besloten te noemen ruimten — zoals een spreekkamer, patientenbehan-
delkamer, operatiezaal of niet voor het gewone publiek toegankelijke werkruimten — de 
voorafgaande toestemming van de rechthebbenden op de muziek nodig zijn. 

IV.3 	Contracten met de ziekenhuizen 

IV.3.1 Buma en de zorgsector 

Tot het midden van de jaren '90 heeft Buma — aanvankelijk op basis van een in de jaren '70 
met de toenmalige Nationale Ziekenhuisraad (NZR) gesloten collectief licentiecontract, later 
op grond van een dergelijk contract met de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) — vergoedingen 
geIncasseerd in verband met het gebruik van beschermde muziekwerken in de Nederlandse 
zorginstellingen in brede zin, zoals in ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen. Er vond 
een afrekening plaats per zgn. `erkend' ziekenhuisbed. 

Op verzoek van voornoemde NZf — de overkoepelende organisatie van een viertal verenigin-
gen van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, psychiatrische inrichtingen en instellingen binnen de 
gehandicaptenzore — is Buma eind 1995 nieuwe onderhandelingen met de NZf gaan voe-
ren. De NZf zag zich namelijk tegen het einde van 1995 genoodzaakt het bestaande 
licentiecontract met Buma op te zeggen, mede omdat binnen de Nederlandse zorgsector het 
— tot dan toe als parameter gehanteerde — begrip 'erkend' (ziekenhuis)bed niet meer gold. 79  

De hernieuwde onderhandelingen betroffen o.m. de vraag aan de hand van welke nieuwe 
parameter(s) de aan Buma te betalen vergoeding in het vervolg zou kunnen worden vastge-
steld. Na langdurige onderhandelingen wisten Buma en de NZf pas eind 1998 definitief over-
eenstemming te bereiken over een nieuw collectief licentiecontract. 8°  

De in het collectieve licentiecontract door Buma verleende toestemming betreft overigens 
slechts een — als altijd: niet-exclusieve — toestemming tot het gebruik maken van (achter- 

77  Het uitvoeren van muziekwerken door een ziekenhuis zal nu eenmaal doorgaans niet plaatsvinden in een (besloten) kring van 
personen, die onderling een band van persoonlijke aard hebben die nauwelijks minder hecht is dan een familie- of vriendschaps-
band (vgl. HR 9 maart 1979 (Willem Dreeshuis/Buma), NJ 1979, 341), zodat geen ruimte is voor de uitzonderingsbepaling in het 
vierde lid. 

78  Het gaat hier om de volgende verenigingen: 1. de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); 2. de Nederlandse 
Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVZ); 3. de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 4. de Vereniging Geestelijke 
Gezondheidszorg Nederland (GGZN). Als samenwerkingsverband van de vier grootste verenigingen in de Nederlandse 
gezondheidszorg behartigt de NZf de belangen van zo'n 800 zorginstellingen, waarbinnen circa 360.000 werknemers werken. 

78  De achtergrond van de opzegging van de overeenkomst werd gevormd door de voortdurende budgetspanningen die er binnen 
de zorgsector leefden (zie Buma's jaarverslag 1996, blz. 17). Bovendien viel volgens de NZF niet uit te sluiten dat — i.v.m. een 
ingrijpende wijziging van de structuur van de verpleging (m.n. binnen de sector gehandicaptenzorg) — een nieuwe overeenkomst 
aan die gewijzigde structuur zou moeten worden aangepast. 

80 Naast dit collectieve contract sluit Buma overigens ook een aanzienlijk aantal individuele licentiecontracten met o.a. de acht 
Nederlandse academische ziekenhuizen, met revalidatie-instellingen, en — bij gebreke aan een overkoepelende organisatie — met 
alle afzonderlijke verzorgingstehuizen voor bejaarden in Nederland. In al deze gevallen gaat het overigens steeds om (stilzwijgend 
te verlengen) contracten op jaarbasis. 
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grond)muziek binnen de door de NZf vertegenwoordigde zorginstellingen. 81  

In concreto gaat het daarbij zowel om muziekgebruik in de diverse werkruimten (zoals maga-
zijnen, kantoor- en vergaderruimten, operatie- en behandelkamers) als om het (mechanisch) 
ten gehore brengen (dus 'indirect uitvoeren') in voor het publiek toegankelijke ruimten, wacht-
en spreekkamers, patientenverblijven, gemeenschappelijke (ontmoetings- en recreatie)ruimten 
voor patienten en in personeels- en publieksrestaurants. Voor alle andere vormen van mu-
ziekgebruik — zoals voor het 'direct uitvoeren' van muziekwerken' d.m.v. het live (vocaal en/of 
instrumentaal) ten gehore (laten) brengen ervan muziek — zijn afzonderlijke (individuele) licen-
tiecontracten vereist. 

In plaats van te werken met een vergoeding per `erkend' (ziekenhuis)bed, is in de thans 
geldende (collectieve en individuele) licentiecontracten gekozen voor de volgende parameters: 
a. het aantal (bruto) vierkante meters vloeroppervlakte van voor het `publiek' (i.c. 

personeel, patienten en bezoekers) toegankelijke ruimten waar de muziek te beluiste-
ren is; 

b. het aantal personeelsleden dat permanent in werkruimten 82  (zoals keuken, 
technische dienst, linnenkamer, behandelkamers etc.) werkzaam is; 

c. het aantal door patienten te gebruiken zgn. 'ear-phones' waarmee omroepuitzen-
dingen zijn te ontvangen. 83  

De onder a. en b. genoemde parameters zijn overigens niet geheel nieuw te noemen. Zij 
werden immers ook reeds gehanteerd in het kader van de vaststelling van de door bedrijven 
aan Buma te betalen vergoeding voor het gebruiken van mechanische 84  (achtergrond)mu-
ziek. 

In het algemeen is Buma onder zekere voorwaarden bereid tot het geven van zekere 
kortingen op de te presenteren rekening. Deze kortingen kunnen oplopen tot 33,3%• 85  Ook 
in het geval van een met Buma te sluiten collectief licentiecontract — zoals het met de NZf 
gesloten collectieve contract — worden door Buma kortingen verleend. 

Bij wijze van handreiking had Buma al tijdens de onderhandelingen met de NZf aangekondigd het (weliswaar relevant geachte) 
gebruik van beschermde (achtergrond)muziek in zgn. ladl-eenheden' ('adl' = algemeen dagelijkse levensactiviteiten) bij de 
berekening van de aan haar verschuldigde vergoeding niet te zullen meetellen, hetgeen dan ook niet gebeurt. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om muziekgebruik in volledig zelfstandige, zeer kleinschalige eenheden binnen de gehandicaptenzorg, gezins-
vervangende tehuizen met slechts enkele bewoners en eenheden waar slechts een klein aantal psychiatrische patienten verblijft. 

82  Bij 'werkruimten' gaat het om die plaatsen in een bedrijf, kantoor, fabriek of werkplaats, die slechts toegankelijk en bestemd 
zijn voor het aldaar werkzame personeel, dus niet om ruimten die (ook) voor het grote publiek toegankelijk zijn (zoals bijvoorbeeld 
bedrijfsrestaurants en showrooms in een garagebedrijf of meubelfabriek). 

83  Deze parameter wordt overigens slechts gehanteerd in het geval dat het ziekenhuis zelf verantwoordelijk is voor het doorgelei-
den van de omroepsignalen naar de ear-phones, via den door de kabelexploitant aan het ziekenhuis geleverde, met het centrale 
'ontvangkastje' verbonden, dikke kabel. Indien het daarentegen de kabelexploitant is die de omroepsignalen tot aan de ear-
phones verspreidt via een zelf geinstalleerde, verzorgde en onderhouden ziekenhuis-kabelnetwerk, wordt immers deze kabelex-
ploitant door Buma gezien als de (betalingsplichtige) 'openbaarmaker. 

84  Bij imechanische' muziek gaat het om muziek, die d.m.v. apparatuur, zoals jukeboxen, cassette-, platen- en cd-spelers, radio-
en tv-toestellen ten gehore wordt gebracht. 

Deze korting op de van toepassing zijnde prijs bij een doorlopende overeenkomst wordt bijvoorbeeld gegeven indien het 
muziekgebruik uit eigen beweging aan Buma wordt gemeld (of indien op 31 december van het voorafgaande jaar voor het 
desbetreffende muziekgebruik al een naar behoren nageleefde overeenkomst met Buma van kracht was). Kortingen zijn ook 
denkbaar indien de betalingsplichtige contractpartner bereid is bepaalde (vooral administratieve) werkzaamheden van Buma over 
te nemen (zoals de debiteurenadministratie) of door Buma te voorzien van gedetailleerde opgaven van het gebruikte muziekreper-
toire. 
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Uit de door Buma gepubliceerde jaarverslagen vallen geen exacte gegevens te distilleren over 
de hoogte van de bedragen die in het desbetreffende jaar voor het muziekgebruik in 
zorginstellingen zijn geIncasseerd. Zo valt uit de algemene cijfers in Buma's jaarverslag over 
1998 slechts op te maken dat haar omzet uit de exploitatie van het `uitvoeringsrecht' in totaal 
f 165.300.000 heeft bedragen, waarvan ruim f 17 miljoen is gerealiseerd in de zogenaamde 
sector 'werkruimten'. Het muziekgebruik in zorginstellingen is onder deze algemene post 
'werkruimten' verwerkt. Buma bleek niet bereid ten behoeve van het onderhavige onderzoek 
nadere gegevens te verstrekken over de hoogte van de vergoedingen die door de 
verschillende zorginstellingen aan haar in de afgelopen jaren zijn betaald. 

Van Buma's totale jaaromzet in 1998 was 100% beschikbaar vbor de uiteindelijke repartitie 
onder de betrokken (binnen- en buitenlandse) rechthebbenden. Op het voor verdeling 
beschikbare bedrag wordt jaarlijks een zeker percentage (van maximaal 10%) ingehouden. 
Het aldus aan dit percentage gerelateerde bedrag komt ten gunste aan het zogenaamde 
Fonds voor culturele en sociale doeleinden, en is o.m. bestemd voor uitkeringen aan 
organisaties of instellingen die de behartiging van (im)materiele belangen van componisten, 
tekstdichters en muziekuitgevers ten doel hebben 86  of die anderszins het muziekleven in 
Nederland bevorderen. 

IV.3.2 Sena en de zorgsector 

Vanaf de aanvang van haar werkzaamheden is Sena's algemene beleid erop gericht de wijze 
van betaling en incasso bij voorkeur (en zo veel mogelijk) vast stellen in centraal overleg met 
landelijke koepelorganisaties van de verschillende muziekgebruikers. Slechts als zij met zo'n 
koepel- of branche-organisatie om enigerlei reden niet tot overeenstemming weet te komen, 
of zolang een dergelijke organisatie (nog) niet blijkt te bestaan, benadert Sena de 
desbetreffende muziekgebruikers op individuele basis. 

Begin 1994, dus enkele maanden nadat de WNR in werking was getreden, trad Sena dan ook 
in onderhandeling met de grootste bedrijfstakorganisatie in de Nederlandse gezondheidszorg, 
de Nederlandse Zorgfederatie (NZf). De ondertekening van het intussen op basis van de 
gevoerde onderhandelingen tot stand gebrachte concept-contract kon echter geen doorgang 
vinden, daar de beide onderhandelingspartners het uiteindelijk toch niet eens konden worden. 
Directe consequentie daarvan was dat Sena alle afzonderlijke muziekgebruikende locaties 
moest gaan benaderen, waarbij zij in eerste instantie een vergoeding per (erkend) zieken-
huisbed in rekening bracht. Mede in verband met het gegeven dat een dergelijke individuele 
afhandeling geen enkele korting voor de muziekgebruikende instantie met zich zou 
meebrengen, werden op verzoek van de NZf de gesprekken met Sena hervat. 

Deze nieuwe onderhandelingsronde leidde ditmaal wel tot overeenstemming. Beide partijen 
werden het erover eens dat de NZf aan Sena een lumpsum' ten bedrage van f 1.500.000 zou 
betalen, als vergoeding voor het gebruik door de Nederlandse zorginstellingen van voor 
commerciele doeleinden uitgebrachte fonogrammen gedurende het tijdvak medio 1993 t/m het 
jaar 1997. Wel werd nadrukkelijk overeengekomen om voor de periode vanaf 1998 een nieuw 
contract met elkaar aan te gaan, maar dan op basis van de algemeen geldende Sena-
tarieven. 

86  Zoals de Stichting Conamus, het Centrum Nederlandse Muziek en Sociaal Fonds Buma. 

30 



Ook at omdat er in dezelfde periode nieuwe onderhandelingen gaande waren met de auteurs-
rechtenorganisatie Buma, werden met de NZf praktische (werk)afspraken gemaakt om zo 
efficient mogelijk tot het bedoelde nieuwe accoord te komen. Mede omdat het hier een vrij 
omvangrijke sector betreft werd door Sena in nauwe samenwerking met de NZf een basis 
vastgesteld voor een representatieve steekproef inzake het muziekgebruik in de diverse 
ziekenhuizen en overige zorginstellingen in Nederland. Zo'n steekproef zou Sena's (ad-
ministratieve) werkzaamheden aanzienlijk kunnen beperken en zou dus tevens tot kostenbe-
sparing leiden. 

Voor elke in de steekproef te betrekken instelling zou worden berekend welk bedrag deze 
instelling aan Sena in een kalenderjaar verschuldigt1 zou zijn voor het gebruik van (achter-
grond)muziek, indien men bij die berekening zou uitgaan van de daarvoor geldende Sena-
tarieven. Aan de hand van de uit de steekproef resulterende uitkomsten en het totaal aantal 
ziekenhuizen en overige zorginstellingen in Nederland zou dan vrij gemakkelijk het 
totaalbedrag kunnen worden vastgesteld dat Sena aan de NZf in rekening zou brengen. De 
NZf en de daarin participerende verenigingen zouden zelf de zorg krijgen over het nader 
opdelen van de door NZF aan Sena betaalde vergoeding onder de vier verenigingen, die het 
gedeclareerde deelbedrag op hun beurt weer over hun eigen leden zouden moeten omslaan. 

Op basis van de met de NZf gemaakte afspraken kan Sena volstaan met het verzenden van 
slechts een factuur. Hoewel de zojuist geschetste berekeningsmethode heeft geresulteerd in 
een door de NZf te betalen jaarvergoeding van f 2.000.000, gaat het uiteindelijk om een to-
taalbedrag van f 1,5 miljoen op jaarbasis, daar op elk collectief contract (zoals het 
onderhavige) de gebruikelijke kortingsregeling van 25% van toepassing is. 
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DEEL II 

DE SITUATIE IN ENKELE ANDERE EU-LANDEN 

1. BELGIE 

2. DUITSLAND 

3. VERENIGD KONINKRIJK 

4. ZWEDEN 

5. DENEMARKEN 

6. FRANKRIJK 



V. 	BELGIE 

V.1 	Auteursrecht en muziekgebruik 

V.1.1 Algemeen 

Anders dan de oude wet van 22 maart 1886 87  bevat de in 1994 tot stand gekomen nieuwe 
Belgische Auteurswet 88  een expliciete bepaling inzake het zogenoemde `publieke executie-
of uitvoeringsrecht'. Het gaat hier om artikel 1, § 1 alinea 4, luidend: 

"Aileen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het 
werk volgens ongeacht welk procede aan het publiek mede te delen." 

Uit de formulering van deze bepaling volgt o.m. dat de auteursrechthebbende pas zeggen-
schap heeft over mededelingen, als daarmee een zeker publiek wordt bereikt. 

Dit `publieke executierecht' strekt zich (net als onder de oude wet het geval was89) allereerst 
uit over (live) op- en uitvoeringen en vertoningen van werken in voor het publiek toegankelijke 
plaatsen. Zo vormt het ten gehore brengen van beschermde muziekwerken in bijvoorbeeld 
winkels, bedrijven, autobussen en horecabedrijven een aan toestemming van de rechtheb-
benden onderworpen exploitatiehandeling. Of een en ander met of zonder winstoogmerk 
geschiedt of al dan niet met betaling van entreegeld gepaard gaat, zijn factoren die (in 
auteursrechtelijk opzicht) niet relevant zijn. 

Daarnaast omvat het in artikel 1 bedoeld exclusieve recht exploitaties als radio- en tv-uit-
zendingen (via ether of satelliet), de kabeldoorgifte van zulke uitzendingen, het publiekelijk 
tentoonstellen, het in het openbaar ten gehore brengen van op geluidsdragers vastgelegde 
muziekwerken, etc. 

V.1.2 Uitzonderingen 

Afdeling 5 van Hoofdstuk I van de nieuwe wet (art. 21-23), geheel gewijd aan de uitzonderin-
gen op de vermogensrechten van de auteur, bevat in artikel 22, § 1 onder 3 0  een specifieke 
beperking van het in de vorige paragraaf geciteerde uitsluitende recht van de auteur tot het 
`mededelen van zijn werk aan het publiek'. 

Hoewel deze uitzondering ook al lijkt voort te vloeien uit de in artikel 1 opgenomen definitie 
van het algemene openbaarmakingsrecht, bepaalt artikel 22: 

"1. Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur 
zich niet verzetten tegen: 

87  B.S. 26 maart 1886 (de Nederlandse tekst werd vastgesteld bij de wet van 26 juni 1982, B.S. 14 juli 1981). Het in die wet niet 
als zodanig geregelde algemene `publieke executie- of uitvoeringsrecht' van auteurs werd beschouwd als een bijzondere vorm 
van het in artikel 1 toegekende zogenaamde 'reproductierecht. 

88  Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juli 1994, 19297. 

88  Van een auteursrechtelijk relevante exploitatie was sprake indien de uitvoering of vertoning van een beschermd muziekwerk 
'in het openbaar' geschiedde en hoorbaar was. Over louter prive-uitvoeringen had de auteursrechthebbende derhalve geen enkele 
zeggenschap. 
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(...) 
3. de kosteloze prive-mededeling in familiekring." 

Uit de nadere precisering `kosteloos' valt al direct op te maken dat zodra er entreegelden 
geheven worden om de uitvoering te kunnen bijwonen, voor het van toepassing verklaren van 
de uitzondering op het recht van de auteur hoe dan ook geen aanleiding meer is. Bovendien 
ontsnapt alleen de (gratis toegankelijke) uitvoering in de familiekring aan het toestemmingsver-
eiste, dus niet de uitvoering voor bijvoorbeeld een besloten gezelschap van tevoren geselec-
teerde genodigden. Waar het gaat om de invulling resp. afbakening van het begrip `openbare 
mededeling' is de huidige wet, in vergelijking tot die van 1886 9°, meer expliciet en ook 
precieser. 

Belangrijk is te weten waar de scheidslijn moet worden getrokken tussen een mededeling in 
de prive-sfeer van de familiekring enerzijds en de Thededeling aan het publiek' anderzijds. 91  
Het niet in de oude wet van 1886 voorkomende begrip `prive-uitvoering' in de rechtspraae 
vrij restrictief geInterpreteerd 93  en leek alleen de in een strikt besloten sfeer en voor een 
relatief klein aantal personen plaatsvindende uitvoering van muziekwerken nog buiten de 
auteursrechthebbende om te mogen geschieden. Tussen de aanwezige toehoorders moest 
dan wel (reeds tevoren, dus niet als gevolg van de uitvoering) een familiale of daarmee verge-
lijkbare andere intieme band van persoonlijke aard bestaan. 94  Ook de in artikel 22 van de 
nieuwe wet opgenomen uitzonderingsbepaling zal volgens de heersende leer in Belgie niet 
al te ruim geYnterpreteerd mogen worden. Zo zal ten aanzien van de uitvoering van 
beschermde werken in scholen 95, bedrijven, ziekenhuizen, warenhuizen e.d. de uitsluitende 
zeggenschap toekomen aan de auteursrechthebbenden.96  

9°  De wet van 1886 gaf geen nadere criteria aan de hand waarvan moest worden uitgemaakt of een bepaalde uitvoering als een 
'openbare' dan wel als een 'prive'-uitvoering gezien moest worden. Deze vraag moest dus in de rechtspraak worden beantwoord. 
Volgens vaste (omvangrijke) jurisprudentie was hiervoor niet bepalend de aard van de plaats of de lokaliteit waar de uitvoering 
plaats had, maar de samenstelling van het publiek en de daarbij gehanteerde toegangsvoorwaarden. 

91  Zie: D. Voorhoof, 'Muziek in handelszaken en horeca veronderstelt naleving van de Auteurswer, Recente arresten van het Hof 
van Cassatie 1997/6, 281-287 (m.n. 283-284). 

92  In de literatuur blijkt alleen Berenboom (Le droit d'auteur, 1984, nr. 86) de opvatting te verdedigen dat zelfs nog wel van een 
prive-uitvoering te spreken zou zijn indien een film- of muziekwerk binnen een kleine werkkring wordt vertoond of ten gehore 
gebracht. Zelfs uitvoeringen in scholen zouden z.i. te zien zijn als binnen de familiekring plaatsvindend. 

93  Door het Hof van Cassatie (25 mei 1972, Pas. 1972, I, 885 en R.W. 1972-1973, 1422) werd als uitgangspunt gehanteerd "dat 
de beperking van de vermogensrechten van de auteur in geval van niet-openbare uitvoering of vertoning van een muziekwerk, 
de beperkende uitlegging van het begrip prive-uitvoering ten gevolge heeft." 

" In deze zin o.a.: Liege 11 oktober 1967; Trib. Liege 28 februari 1969; Cass. 26 februari 1960, Pas. 1960, I, 745. Vgl. A. Beren-
boom, Le droit d'auteur, 1994, 86. 

95  In dit verband zij nog te verwijzen naar een heel specifieke uitzondering op het recht van auteurs, zoals voorzien in art. 22, 
§ 1 onder 70 • Volgens deze bepaling kan de auteur zich evenmin verzetten 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 kwalificatie, getuigschrift, diploma of titel binnen een erkende 
onderwijsvorm." Deze bijzondere uitzondering binnen de context van een openbaar examen kan dus nog als (extra) argument 
dienen voor de stelling dat andere op- en uitvoeringen binnen de schoolomgeving, zelfs als deze gratis toegankelijk zijn, wel aan 
de toestemming van auteurs zijn onderworpen. 

9°  Aldus ook: F. Brison en B. Michaux, 'De nieuwe auteurswer, RW 1995-1996, blz. 481 e.v. (m.n. 482 en 487). 
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Zo overwoog het Belgische Hof van Cassatie in 1996 9' dat er geen enkele wettelijke bepa-
ling is, waarmee de bescherming van de rechten van de auteur van een muziekwerk 
afhankelijk wordt gemaakt van de voorwaarde dat de uit- of opvoering van het muziekwerk 
ook bewust bestemd is voor het publiek dat toegang heeft tot de openbare plaats (i.c. een 
boekwinkel). Waar het slechts van afhangt is dat de uitvoering werkelijk openbaar en hoorbaar 
is. 

Bovendien levert de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 22 nog een extra aanwijzing op 
dat ook door de Belgische wetgever zo'n heel strikte en enge interpretatie van de 
uitzonderingsbepaling bedoeld is. lmmers, een amendement dat de strekking had de 
uitzondering op het uitsluitende uitvoeringsrecht niet alleen te laten gelden voor uitvoeringen 
in de familiekring, maar ook voor die in scholen, verenigingen zonder winstoogmerk, 
ziekenhuizen (!) en bedrijven, werd niet aangenomen. 98  

Daarnaast valt te wijzen op de preciese formulering van artikel 46 onder 3°. In dit artikel, 
opgenomen in het aan naburige rechten gewijde hoofdstuk II van de wet, wordt namelijk 
duidelijk bepaald dat uitvoerende kunstenaars zich niet kunnen verzetten tegen 'de kosteloze 
prive-uitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten' 99 , terwijI in artikel 22 de 
uitzondering op het recht van auteursrechthebbenden heel duidelijk beperkt is tot de kosteloze 
prive-mededeling 'in familiekring'. 

Mede gelet op deze onmiskenbaar van elkaar afwijkende formuleringen lijkt de conclusie 
gewettigd dat elke vorm van `mededeling aan een publiek', althans voor zover deze zich niet 
afspeelt binnen de (gratis toegankelijke) familiekring — waartoe volgens de rechtsleer overi-
gens de facto ook wel de vriendenkring van de familie zou zijn te rekenen — , onder het uitslui-
tende recht van auteurs zal vallen. 

Dit laatste is bovendien nog eens bevestigd in een recente uitspraak van het Belgische Hof 
van Cassatie. m  Daarin werd geoordeeld dat zodra een gelegenheid waarin beschermde 
muziek ten gehore wordt gebracht niet onder de restrictief te kwalificeren uitzondering van 
artikel 22 is onder te brengen het uitsluitend recht van de rechthebbende volledig geldt. De 
procedure betrof muziekgebruik tijdens een in een lokaal van een amateursportclub • 
georganiseerd verjaardagsfeestje. De jarige, die 35 van zijn mede-leden voor zijn party had 
uitgenodigd, weigerde de door SABAM (Buma's zusterorganisatie in Belgie) gepresenteerde 
rekening van 6475 Bfr te betalen. De Vrederechter te Lens 101  wees SABAM's vordering tot 
betaling af, daar de happening geen publiek karakter zou hebben. SABAM had volgens deze 
rechter niet aangetoond dat er behalve de clubleden ook nog andere personen op het feestje 
waren. In cassatie werd het vonnis evenwel vernietigd. Het Hof van Cassatie was van oordeel 

97  Hof van Cass. 26 september 1996 (SABAM/Farhad), A&M 1997/2, 173 (nt. Van Bunnen). 

98  Gedr. St., Kamer, B.Z. 1991-82, nr. 473/33, 192: "De deskundigen kunnen niet instemmen met de strekking van amendement 
nr. 46 (...) waarbij het begrip 'familiekring' wordt uitgebreid (tot scholen, verenigingen zonder winstoogmerk enzovoort). De strikte 
interpretatie van de uitzondering op het auteursrecht moest immers worden gehandhaafd." 

99  Art. 46, aanhef en onder 30  luidt: "De artikelen 35, 39, 42 en 44 zijn niet van toepassing wanneer de handelingen bedoeld in 
die artikelen verricht worden met den van de hierna volgende doelstellingen: (••.) 3° de kosteloze prive-uitvoering in familiekring 
of in het kader van schoolactiviteiten." 

100  Hof van Cassatie 8 oktober 1999 (SABAM/Hanuise) (n.g.), waarover D. Blommaert, 'SABAM weer aan het feest', De 
Juristenkrant 1999/9, 5. 

181  Vrederechter te Lens 2 september 1997 (n.g.). 
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dat het hier wel degelijk een publieke verspreiding van muziekwerken betrof die aanleiding gaf 
tot betaling van de door SABAM gevorderde auteursrechtelijke vergoeding. 

V.2 	Naburige rechten en muziekgebruik 

V.2.1 Algemeen 

Een met het auteursrecht vergelijkbaar (naburig) recht om hun beschermde prestaties `aan 
het publiek mede te delen' komt ook toe aan de uitvoerende kunstenaars. Artikel 35, § 1, 
alinea 3 bepaalt: 

"Alleen hij (de uitvoerende kunstenaar, GM) heeft het recht om zijn prestatie 
volgens om het even welk procede aan het publiek mede te delen." 

Over eenzelfde naburig recht beschikken ook de fonogramproducenten. Artikel 39, vierde 
alinea zegt: 

"Aileen de producent (van fonogrammen, GM) [...] heeft het recht om het fonogram 
(...) volgens ongeacht welk procede aan het publiek mede te delen." 

In afdeling 5 van het aan de naburige rechten gewijde hoofdstuk II zijn enkele gemeen-
schappelijke bepalingen over de hier bedoelde specifieke rechten opgenomen, waarvan met 
name de artikelen 41-43 relevant zijn voor het onderhavige onderzoek. 

Uit de artikelen 41 en 42 volgt dat beide categorie& rechthebbenden bij bepaalde vormen van 
gebruik van hun prestaties geen verbodsrecht terzake toekomt, doch slechts een aanspraak 
hebben op een (overigens alleen door een beheersvennootschap te incasseren 102  en voor 
gelijke delen onder hen te verdelen im) vergoeding. Die vergoeding is verschuldigd door 
diegenen die hun prestaties (indien zij op geoorloofde wijze gereproduceerd of door de 
omroep zijn uitgezonden) 'op een openbare plaats mededelen', mits deze prestaties niet voor 
een voorstelling worden gebruikt en mits van het publiek geen toegangsgeld of vergoeding 
wordt gevraagd. 

Eenzelfde recht op vergoeding komt de uitvoerende kunstenaar en de fonogramproducent toe 
indien hun (op geoorloofde wijze gereproduceerde) prestaties via de omroep worden 
uitgezonden. 

V.2.2 Uitzonderingen 

In bepaalde gevallen kunnen de uitvoerende kunstenaars en fonogramproducenten de hier 
bedoelde vergoedingsaanspraak echter niet geldend (laten) maken. In het hierboven al even 
ter sprake gekomen artikel 46 wordt namelijk bepaald dat de artikelen 35, 39 en 42 (waarin 
exclusieve rechten c.q. vergoedingsaanspraken worden verleend terzake van o.m. het `mede- 

102  Art. 42, tweede alinea: "De vergoeding wordt door de personen die de handelingen bepaald in artikel 41 verrichten, betaald 
aan de in hoofdstuk VII van deze wet bedoelde vennootschappen voor het beheer van de rechten." 

103  Artikel 43, eerste alinea: "Onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten wordt de in artikel 42 bedoelde 
vergoeding door de vennootschappen voor het beheer van de rechten verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars en de 
producenten, ieder voor de helft." 

35 



delen van hun prestaties aan het publiek') niet van toepassing zijn indien dat zou plaats 
vinden als `kosteloze prive-uitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten" 04  
of als `kosteloze uitvoering tijdens een openbaar examen'. 105  

V.3 	Uitoefening der rechten in de praktijk 

V.3.1 Beheersvennootschappen 

Hoofdstuk VII van de wet (art. 65-78) bevat een vrij gedetailleerde regeling met betrekking tot 
de organisatie en werkzaamheden van vennootschappen voor het beheer van de auteurs- en 
daaraan verwante rechten. 106  Zo dient zo'n vennootschap, om op het Belgische grondgebied 
werkzaam te kunnen zijn, te beschikken over een vergunning van de voor het auteursrecht 
bevoegde minister. 107  Bovendien wordt op de hier bedoelde vennootschappen permanent 
toezicht uitgeoefend door een commissaris-revisor 108  Belangrijk is verder dat de bevoegde 
minister (i.c. de minister van Justitie) voor alle beheersvennootschappen een zogenoemde 
`vertegenwoordiger' aanwijst, wiens hoofdtaak erin bestaat toezicht te houden op de juiste 
toepassing van de wet en de statuten, alsmede op de door de vennootschappen gehanteerde 
tarieven, incasso- en repartitieregels.' 

De beheersvennootschappen zijn bevoegd in rechte op te treden ter verdediging van de door 
hen (krachtens de statuten) beheerde auteursrechten. Zij zijn verplicht om de rechten te 
beheren van auteurs die daarom (overigens geheel uit vrije verzoeken. 111  

V.3.2 SABAM 

In Belgie is het Buma's zusterorganisatie SABAM (= Societe des Auteurs, Compositeurs et 

104  Art. 46, eerste lid onder 3 0 . 

105  Art. 46, eerste lid onder 6°: "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 uitvoerders van het werk met het oog op het verlenen 
van een kwalificatiegetuigschrift, diploma of titel binnen een erkende onderwijsinstelling." 

106  Deze bijzondere regeling slaat in feite op een ieder die de bij de wet erkende rechten int of verdeelt voor rekening van de 
verschillende rechthebbenden (art. 65 lid 1). De rechtsvorm waarin een en ander geschiedt is weliswaar ter vrije keuze, maar 
leden/aangeslotenen kunnen slechts zijn degenen die aan de wet rechten kunnen ontlenen. 

107  Aldus art. 67 lid 1. Het KB van 6 april 1995 (Mon. beige 29 april 1995, 1146-11468) bevat een nadere regeling van de 
voorwaarden om voor het verkrijgen van deze vergunning in aanmerking te kunnen komen. 

108  Art. 68. 

1°9  Art. 76: "De Minister wijst voor elke vennootschap een vertegenwoordiger aan." Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1999 is 
de bewuste vertegenwoordiger aangewezen voor een (verlengbare) termijn van vijf jaar. Hij heeft als toezichthouder alle (thans 
25) beheersvennootschappen op het Belgische grondgebied onder zijn hoede. 

110  Belangrijk is te wijzen op het derde lid van art. 66: "Niettegenstaande enig andersluidend beding kunnen de statuten, 
reglementen of overeenkomsten van de vennootschappen een rechthebbende niet beletten om het beheer van een of meer 
categorieen van werken of prestaties van zijn repertoire toe te vertrouwen aan de vennootschap van zijn keuze of om het beheer 
zelf uit te oefenen." 

1n  Art. 66 lid 1: "De vennootschap heeft de plicht de rechten te beheren die door deze wet worden erkend wanneer de recht-
hebbende daarom verzoekt en dat verzoek overeenstemt met de doelstelling en de statuten van de vennootschap." 
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Editeurs Belges), die als beheersorganisatie de auteursrechten uitoefent van o.a. componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers. Omdat SABAM — een burgerlijke cooperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid — een multidisciplinaire auteursvereniging is, 
behartigt zij overigens — anders dan bijvoorbeeld Buma — naast de auteursrechtelijke belangen 
van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers ook de belangen van scheppende 
kunstenaars uit andere disciplines (zoals die van schrijvers, dichters, fotografen, dramaturgen, 
beeldend kunstenaars enz.). 

Een van SABAM's belangrijkste taken is het (door een van haar 17 plaatselijke kantoren) 
incasseren en verdelen van vergoedingen voor het gebruik in Belgie van de auteursrechtelijk 
beschermde werken van haar eigen (ruim 24.000) leden resp. van auteurs die zijn aangeslo-
ten bij buitenlandse zusterorganisaties waarmee SABAM reciprociteitscontracten heeft geslo-
ten. 

V.4 	Muziekgebruik in ziekenhuizen 

Tot SABAM's contractpartners behoren o.m. de ziekenhuizen in Belgie. Daar er tot op heden 
geen sprake is van een of meer federaties of overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, 
kan SABAM niet anders dan met elk afzonderlijk ziekenhuis een individueel contract te sluiten. 

Tot het sluiten van zo'n individueel contract gaat SABAM o.m. over, indien in een ziekenhuis 
culturele activiteiten worden georganiseerd, waarbij (ook) beschermde muziek ten gehore 
wordt gebracht. Of bij een dergelijk evenement al dan niet toegangsgelden geheven worden 
is niet relevant: ook wanneer het `publiek' geheel gratis aan de activiteiten zOu kunnen 
deelnemen acht SABAM het sluiten van een contract nodig. SABAM ziet de bewoners' van 
het ziekenhuis (personeel en patienten), hun familieleden en/of genodigden nu eenmaal als 
'het publiek' waarop het muziekgebruik in zo'n geval gericht is. Van een `kosteloze prive-
mededeling in familiekring' valt bij een dusdanig samengesteld publiek immers niet te spreken, 
zodat er evenmin aanleiding is de uitzonderingsbepaling van artikel 22 toepasselijk te achten. 

Afgezien van dit soon vrij bijzondere activiteiten wordt in de met een ziekenhuis gesloten 
(individueel) contract terzake het meer normale, algemene gebruik van (achtergrond)muziek 
door SABAM onderscheid gemaakt al naar gelang de plaats waar de muziek gehoord kan 
worden (wachtkamer, eetruimte, ziekenkamer of -zaal, etc.) en de eventuele nadere 
toegangsmogelijkheden en -voorwaarden (is de ruimte slechts toegankelijk voor de patienten 
en/of het verplegend personeel of hebben ook bezoekers toegang?). 

In het geval de gemeenschappelijke ruimten in het ziekenhuis waar (achtergrond)muziek te 
horen is toegankelijk zijn voor de eigenlijke tewoners' van het ziekenhuis (dus voor patienten 
en het ziekenhuispersoneel), dan behandelt SABAM dat muziekgebruik alsof het een `uitvoe-
ring in de prive-sfeer' betreft. Ook het in de (prive-achtige) kamers of zalen van de zieken-
huispatienten ten gehore brengen van muziek laat SABAM in de praktijk buiten beschouwing, 
door een dergelijk muziekgebruik te laten vallen onder het bereik van de in artikel 22, § onder 
30 voorziene uitzonderingsbepaling. 

De aan een ziekenhuis in rekening gebrachte tarieven zijn overigens lager dan die SABAM 
hanteert in bijvoorbeeld de horeca-sector. De eenmaal door SABAM geincasseerde 
vergoedingen komen, na aftrek van de incasso- en repartitiekosten, volledig toe aan de 
betrokken binnen- en buitenlandse rechthebbenden, zij het dat 10% van de voor het uit- 
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voeringsrecht ontvangen gelden worden gereserveerd ten voordele van de zgn. `Kas voor 
onderlinge hulp en solidariteit' waarmee culturele en sociale doelen worden gefinancierd. 

In verband met de in artikel 78 van de Belgische auteurswet aan de personeelsleden van de 
beheersvennootschappen opgelegde geheimhoudingsverplichting m.b.t. alle inlichtingen 
waarvan zij kennis hebben door of naar aanleiding van de uitvoering van hun opdracht, 
konden geen exacte(r) gegevens verkregen worden over het totale bedrag dat door SABAM 
jaarlijks bij de ziekenhuizen in Belgie wordt geIncasseerd. 

VI. 	DUITSLAND 

Auteursrecht en muziekgebruik 

VI.1.1 Algemeen 

Naast een heel algemeen (persoonlijkheidsrechtelijk getint) openbaarmakingsrecht 112  
beschikken auteurs van auteursrechtelijk beschermde werken krachtens § 15 van de Duitse 
auteurswet (urhG) 113  over een aantal specifieke exploitatierechten (Verwertungsrechte), 
waartoe o.m. behoort het uitsluitende recht tot de `Offentliche Wiedergabe' van hun werken. 
Naast een algemene aanduiding van dit exclusieve recht tot wat wij in Nederland zouden 
noemen de Immateriele openbaarmaking' van werken 114 , geeft § 15, tweede lid UrhG nader 
aan uit welke vier specifieke rechten dat ruim omschreven recht in het bijzonder bestaat. De 
bepaling luidt: 

"(2) Der Urheber hat ferner das ausschlieBliche Recht, sein Werk in unkorperlicher 
Form offentlich wiederzugeben (Recht der offentlichen Wiedergabe); das Recht • 
umfaBt insbesondere 

• 1. das Vortrags-, Auffuh rungs- und Vorfiihrungsrecht, 
• 2. das Senderecht, 

3. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tontrager, 
4. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen." 

Dit viertal bijzondere onderdelen van het algemene recht tot immateriele openbaarmaking', 
wordt elders in de wet (in §§ 18-22) nader uitgewerkt. 115  

Zo wordt in § 19 UrhG het recht met betrekking tot het in het openbaar voordragen ('Vortrag'), 
op- en uitvoeren ('Auffiihrung) en vertonen ('Vorkihrung') van werken nader uitgewerkt. Aan 
het recht cm de op geluids- of beelddragers opgenomen werken in het openbaar ten gehore 
te brengen of te vertonen wordt vervolgens in § 21 UrhG nader inhoud gegeven. 

112  Zie § 12, eerste lid UrhG: "Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu veroffentlichen ist." 

113  Gesetz Ober Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) van 9 september 1965, in werking getreden op 1 januari 1966. 

114  Het uitsluitende recht van auteurs m.b.t. het exploiteren van zijn werk in materiele vorm is geregeld in het eerste lid van § 15 
UrhG: "(1) Der Urheber hat das ausschlieBliche Recht, sein Werk in korperlicher Form zu verwerten; das Recht umfaBt 
insbesondere 1. das Vervielfaltigungsrecht, 2. das Verbreitungsrecht, 3. das Ausstellungsrecht." 

115  § 18 Vortrags-, Auff0hrungs- und Vorfuhrungsrecht; § 19 Vortrags-, Auff0hrungs- und Vorfuhrungsrecht; § 20 Senderecht; § 
21 Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tontrager; § 22 Recht der Wiedergabe von Funksendungen. 
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VI.1.2 Uitzonderingen 

De zeggenschap van de auteur over het op immateriele wijzen exploiteren van zijn werk 
beperkt zich tot die vormen van gebruik, die onder het begrip `offentliche Wiedergabe' te 
brengen zijn. Wat de precieze omvang van zijn uitsluitende immateriele 116  exploitatierechten 
is, zal dus grotendeels afhankelijk zijn van de nadere invulling en interpretatie (door de rech-
ter) van het begrip `offentlich' (In het openbaar'). De wet biedt hem daarbij wel enigszins de 
helpende hand. Een nadere uitleg ervan is namelijk te vinden in § 15, derde lid UrhG: 

"Die Wiedergabe eines Werkes ist offentlich, wenn sie fiir eine Mehrzahl von Perso-
nen bestimmt ist, es sei denn, daB der Kreis dieser Personen bestimmt abgegrenzt 
ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder durch Beziehung zum Veranstalter 
personlich untereinander verbunden sind." 

Van `openbaarheid' is dus in beginsel al sprake indien de Wiedergabe' bestemd is voor twee 
of meer personen ('eine Mehrzahl von Personen'), tenzij deze personen met elkaar een 
duidelijk afgebakende groep vormen en mits zij onder elkaar op enigerlei wijze persoonlijk 
verbonden zijn, hetzij vanwege wederzijdse banden, hetzij doordat zij alien in een zekere 
relatie staan tot degene die verantwoordelijk is voor de organisatie en financiering van de 

Wiedergabe'. 

De vraag wanneer de immateriele uitvoering van beschermde (muziek)werken zich wel of niet 
afspeelt 'in het openbaar' zal dus in de eerste plaats afhangen van het antwoord op de vraag 
op welke groep van personen die uitvoering is gericht. Het in de Duitse wet gebruikte criterium 
voor het vaststellen van de openbaarheid van de weergave van het werk is dus de vraag voor 
wie de weergave is bestemd. Overigens, het gaat hierbij niet alleen cm de louter subjectieve 
bedoeling van degene die het werk laat horen of zien dat dit uitvoeren al dan niet openbaar 
is. Diens subjectieve intentie zal zeker nog ondersteund moeten worden door de objectieve 
praktische realisatie ervan. 117  Als vuistregel geldt wel dat hoe groter de kring van personen 
is waarop de uitvoering is gericht, hoe waarschijnlijker het is dat van een 'offentliche Wieder-
gabe' sprake is. In beginsel zal dan ook degene die zich op de uitzonderingssituatie meent 
te kunnen beroepen moeten aantonen dat het om een niet-offentliche Wiedergabe gaat. 

Gelet op de formulering van het derde lid van § 15 UrhG — de wet spreekt van 'eine Mehrzahl 
von Personen' — is het aantal personen op zichzelf nog niet maatgevend en beslissend. Het 
komt vooral aan op het kenmerk van hun persoonlijke band. Zo zal soms al van openbaarheid 
gesproken kunnen worden indien de uitvoering geschiedt voor slechts twee personen, en is 
het onder omstandigheden ook denkbaar dat een uitvoering voor een uit 100 personen 
bestaande groep als 'nicht-offentlich' gekenschetst kan worden. 

116 Hoewel de "Offentliche Wiedergabe' slechts verwijst naar de immateriele exploitatierechten — d.w.z. de in § 15 lid 2 bedoelde 
en in §§ 19 t/m 22 UrhG nader uitgewerkte uitvoerings- en uitzendrechten — wordt aangenomen dat het bepaalde in het derde 
lid van § 15 UrhG ook wel betrekking heeft op het (materiele) verspreidingsrecht (§ 17 UrhG) en het tentoonstellingsrecht (§ 18 
UrhG). 

117 Vgl. Von Gamm, Urheberrecht, p. 331: "Andererseits ist es aber bedeutungslos, wenn sich Aussenstehende durch 
Schleichwege Zutritt verschaffen kOnnen oder die Veranstaltung durch die normalen, zumutbarer Weise nicht vermeidbaren 
Lebensumstande (geoffnette Fenster, gerauschdurchlassige Trennschiebewand in Gaststatte usw.) auch Aussenstehenden 
bemerkbar wird." 
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In een arrest van 11 juli 1996 is het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) 118  tot het oordeel 
gekomen dat het laten zien en horen (Wiedergabe) van auteursrechtelijk beschermde werken 
via televisie-toestellen in (483) tweepersoonskamers van een ziekenhuis niet te brengen was 
onder het begrip `offentliche Wiedergabe' van omroepuitzendingen zoals bedoeld in § 22119  
juncto § 15 lid 3 UrhG. Het BHG achtte het oordeel van de appelrechter dat het aan auteurs 
voorbehouden recht tot `offentliche Wiedergabe' slechts aan de orde is indien deze voor 
meerdere personen ('eine Mehrzahl von Personen') bestemd is, op zichzelf niet onjuist. Maar, 
door te oordelen dat aan die voorwaarde al wordt voldaan zodra meerdere personen op eon 
plaats (i.c. de ziekenhuiskamer) bijeen zijn, was volgens het BGH toch een al te enge 
maatstaf aangelegd. 

Het antwoord op de vraag of personen die samen een (besloten) kring vormen ook door 
wederzijdse betrekkingen persoonlijk met elkaar verbonden zijn, hangt volgens het BGH zowel 
af van het aantal personen als van de aard van die (door de omstandigheden van het ogenblik 
bepaalde) band. In § 15 lid 3 UrhG mag dan wel sprake zijn van enige `persoonlijke binding' 
tussen personen, het gaat daar zeker niet alleen om banden van familiaire of vriend-
schappelijke aard. 12°  Beslissend is veeleer of sprake is van een nauw onderling contact. 
Vertoeven meerdere mensen vrijwillig in een gemeenschappelijke (recreatie)ruimte, dan zal 
slechts zelden sprake zijn van een onderling contact of van persoonlijke betrekkingen. Heel 
anders is echter de situatie waarin een ziekenhuispatient een voor hem onbekende mede-
patient zal moeten toelaten in de eigen prive-sfeer. Noodgedwongen zal elk van beide 
patienten een deel van die persoonlijke levenssfeer voor de kamergenoot moeten openstellen. 
De ook in ziekenhuiskamers heersende prive-sfeer wordt daarmee zeker niet opgegeven. Het 
verblijf van patienten in een tweepersoonskamer brengt een soon `gemeenschappelijke', door 

* derden te respecteren prive-sfeer met zich. Juist dit laatste blijkt doorslaggevend, en brengt 
het BGH tot de conclusie dat een `offentliche Wiedergabe' zich in casu niet voordoet. 121  

VI.2 	Naburige rechten en muziekgebruik 

Volgen's § 76 lid 2 UrhG 122  beschikken uitvoerende kunstenaars als naburig rechthebbenden 
niet over een exclusief verbodsrecht, maar slechts over een wettelijke aanspraak op een 
billijke vergoeding indien de omroep hun vertolking (Darbietung) uitzendt met gebruikmaking 
van een beeld- of geluidsdrager, waarop hun uitvoering/vertolking `erlaubterweise', dus met 
hun toestemming 123  is opgenomen. 

118  BGH 11 juli 1996- I ZR 22/94 - Zweitbettzimmer im Krankenhaus, GRUR 1996, 875; ZUM 1996/10, 783. 

119  § 22 UrhG: "Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen ist das Recht, Funksendungen des Werkes durch Bildschirm, 
Lautsprecher oder ahnliche technische Einrichtungen offentlich wahrnehmbar zu machen. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend." 

1"  Reeds eerder — in een arrest van 12 juli 1974 (GRUR 1975, p. 33) — had het Bundesgerichtshof uitgemaakt dat "der Begriff 
der persOnlichen Verbundenheit nicht eng im Sinne nur familiarer oder freundschaftlicher Beziehungen zu verstehen ist." 

121  Daarentegen is het in de wachtkamer van een artsenpraktijk ten gehore brengen van door de radio uitgezonden muziek wel 
aan toestemming (i.c. van Gema) te onderwerpen, daar bij de personen in zo'n wachtkamer een persoonlijke band ontbreekt. 
Vgl. LG Konstanz 20 oktober 1994, NJW-RR 1995, p. 1325 en LG Nurnberg 17 januari 1996, NJW-RR 1996, 683. 

122 § 76, tweede lid UrhG luidt: "Die Darbietung des ausObenden KOnstlers, die erlaubterweise auf Bild- oder Tontrager aufgenom-
men worden ist, dart ohne seine Einwilligung durch Funk gesendet werden, wenn die Bild- und Tontrager erschienen sind; jedoch 
ist ihm hierfOr eine angemessene Vergutung zu zahlen." 

123 Voor de opname van een uitvoering/vertolking op een beeld- of geluidsdrager is volgens § 75, eerste lid UrhG de voorafgaande 
toestemming van de uitvoerende kunstenaar vereist. 
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Bovendien kunnen uitvoerende kunstenaars aanspraak maken op een billijke vergoeding, in 
het geval hun vertolking aan de hand van een beeld- of geluidsdragers waarop hun vertolking 
is vastgelegd in het openbaar waarneembaar wordt gemaakt, zo bepaalt § 77 UrhG. 124  

Een zelfde vergoedingsaanspraak komt hen ten slotte ook toe als hun vertolking in het 
openbaar te horen of te zien is doordat een radio- of tv-uitzending van die vertolking wordt 
aangezet. 

De producent van de in dit soort gevallen bij de `offentliche Wiedergabe' gebruikte 
geluidsdragers waarop de vertolking van een uitvoerend kunstenaar is vastgelegd, kan 
krachtens het bepaalde in § 86 UrhG een redelijk deel van de aan de uitvoerende kunstenaar 
te betalen vergoeding voor zich opeisen. 125  

VI.3 	Uitoefening der rechten in de praktijk 

VI.3.1 Algemeen 

In een zeer gedetailleerde bijzondere wet, het `Urheberrechtswahrnehmungsgesetz' 
(WahrnG) 126  is de wettelijke basis te vinden voor alle — op dit moment elf 127  — op het 
gebied van het auteursrecht en naburige rechten in Duitsland werkzame beheersorganisaties, 
de zogenaamde Verwertungsgesellschaften'. Al deze collectieve beheersorganisaties 
behoeven een vergunning van het onder het ministerie van Justitie ressorterende Deutsches 
Patentamf. 128  Bovendien zijn zij in beginsel verplicht tot het — op gepaste voorwaarden 
('angemessene Bedingungen') — sluiten van zgn. collectieve raamovereenkomsten. 129  

De bijzondere wet voorziet verder in een 'Schiedsstelle' 13°  dat een belangrijke rol kan spelen 
bij de beoordeling van geschillen tussen gebruikers en bemiddelingsorganisaties over de 
Angemessenheir van de gehanteerde tarieven. 

124 § 77 UrhG luidt: "Wird die Darbietung des ausubenden KOnstlers mittels Bild- oder Tontrager oder die Funksendung seiner 
Darbietung offentlich wahrnehmbar gemacht, so ist ihm hied& eine angemessene VergOtung zu zahlen." 

126  § 86 UrhG luidt: "Wird em n erschienener Tontrager, auf den die Darbietung eines ausubenden KOnstlers aufgenommen ist, zur 
&fentlichen Wiedergabe der Darbietung benutzt, so hat der Hersteller des Tontragers gegen den ausubenden KOnstler einen 
Anspruch auf angemessene Beteiligung an der Vergutung, die dieser nach § 76 Abs. 2 und § 77 erhalt." 

126  Gesetz Ober die Wahmehmung von Urheberrechten und verwandte Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) van 
9 september 1965, laatstelijk gewijzigd bij wet van 8 mei 1998, BGBI. I, 902. 

127  Gema, VG Wort, GVL, VG Musikedition, VG Bild-Kunst, Gufa, VFF, VGF, GWFF, Agicoa en VG Satellit. 

128  Ingevolge § 1, juncto § 2 en § 18, eerste lid WahrnG. Deze vergunningen worden — op schriftelijke aanvraag — in overleg met 
het Bundeskartellamt verleend. 

126  Zgn. 'Gesamtvertrage' in de zin van § 12 WahrnG: "Die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, mit Vereinigungen, deren 
Mitglieder nach dem Urheberrechtsgesetz geschutzte Werke oder Leistungen nutzen oder zur Zahlung nach dem 
Urheberrechtsgesetz verpflichtet sind, Ober die von ihr wahrgenommenen Rechte und AnsprOche Gesamtvertrage zu 
angemessenen Bedingungen abzuschlieBen, es sei denn, daB der Verwertungsgesellschaft der AbschluB eines Gesamtvertrages 
nicht zuzumuten ist, insbesondere weil die Vereinigung eine zu geringe Mitgliederzahl hat." 

130  § 14 WahmG. 
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Om te voorkomen dat de beheersorganisaties misbruik zouden maken van hun feitelijke 
monopoliepositie zijn zij alle onderworpen aan een streng (staats)toezicht en controle. 131  
Deze toezichthoudende en controlerende taak wordt deels uitgeoefend door het Patent-
amt132 , deels ook door het — met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te 
vergelijken — Bundeskartellamt. 133  

VI.3.2 GEMA 

Waar het gaat om de uitoefening van de bovenomschreven uitsluitende Immateriele open-
baarmakingsrechten' van auteurs 134  m.b.t. hun muziekwerken is het de reeds in 1903 
opgerichte 'Gesellschaft fur musikalische Auffuhrungs- und mechanische Vervielfalti-
gungsrechte' (GEMA), die daartoe in Duitsland in de praktijk exclusief gerechtigd is. 135  
GEMA is niet alleen de oudste, maar ook verreweg de grootste en daardoor ook meest 
bekende collectieve beheers- en incasso-organisatie in Duitsland. 

Aan degenen die met behulp van mechanische apparatuur (zoals cd-spelers, radio- en tv-
toestellen, videorecorders e.d.) het beschermde Gema-repertoire willen gebruiken als achter-
grondmuziek verleent GEMA (soms eenmalige, meestal 'blanket') gebruikslicenties, steeds in 
ruil voor een redelijke vergoeding, waarvan de hoogte zowel afhankelijk is van de manier(en) 
waarop de muziek ten gehore wordt gebracht als van de oppervlakte van de ruimte waarin 
een en ander plaats vindt. 

Bij twijfel over de redelijkheid van de door GEMA — in de meeste gevallen in onderhandeling 
met representatieve (overkoepelende) gebruikersorganisaties — vastgestelde licentievergoedin-
gen is het uiteindelijk de rechter of de Raad van Arbitrage van het Duitse Patentamt die 
daarover een uitspraak zal kunnen doen. 

De door GEMA te incasseren vergoedingen voor het live, dan wel mechanisch ten gehore 
brengen van het door haar beheerde muziekrepertoire worden berekend op basis van 
parameters als: 
- het aantal vierkante meters van de ruimte 136  waarin de muziek ten gehore wordt gebracht; 
- de daarbij gehanteerde maximum toegangsprijs p.p.; 
- de tijdspanne van de muziekuitvoering (aantal dagen, uren, begin en einde van het 
evenement); 
- de aard van de muziekuitvoering (bijvoorbeeld live of mechanisch). 

131  Ingevolge §§ 18 e.v. WahrnG. 

132  Het Patentamt heeft verstrekkende bevoegdheden: de auteursrechtenbureaus moeten het Amt op de hoogte houden van 
(wijzigingen in) hun statuten, van de toegepaste tarief- en verdelingssschalen, van gesloten collectieve licentiecontracten, van 
met buitenlandse zusterorganisaties gesloten overeenkomsten. Voorts zijn zij jaarlijks rekening en verantwoording schuldig. 

133  Deze instantie oefent — krachtens het 'Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen' — op de bemiddelingsorganisaties een 
karteltoezicht uit. 

134  Naast de meer dan een miljoen bij haar buitenlandse zusterorganisaties aangesloten auteurs vertegenwoordigt GEMA in 
Duitsland zo'n 25.000 eigen leden/muziekauteurs (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers). 

135  Ook de handhaving van het (muziek)auteursrecht, in geval van inbreuk daarop — waarvan sprake is zodra een 'offentliche 
Wiedergabe' van muziekwerken heeft plaats gevonden zonder Gema's voorafgaande toestemming - geschiedt ingevolge § 97 
UrhG door Gema. 

136  Soms: het aantal zitgelegenheden of het aantal personen waarvoor in een ruimte maximaal plaats is. 
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VI.3.3 GVL 

Waar het gaat om de secundaire exploitatierechten van uitvoerende kunstenaars en fono-
gramproducenten is het niet Gema, maar de in Hamburg zetelende 'Gesellschaft zur 
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH' (GVL), die als collectieve beheersorganisatie 
voor de bij haar aangesloten leden 137  optreedt. 

De GVL heeft de uitvoering van de feitelijke incasso van de billijke vergoedingen (terzake van 
de `offentliche Wiedergabe' van omroepuitzendingen resp. van fonogrammen) t.b.v. de door 
haar vertegenwoordigde rechthebbenden overigens wet aan GEMA uitbesteed. 

Het komt het er in de praktijk dus op neer dat bovenop de vergoeding die GEMA incasseert 
voor haar `eigen' (binnen- en buitenlandse) auteurs(rechthebbenden) van het `Gema-
muziekrepertoire', bepaalde toeslagen hanteert. Zo geldt voor de `offentliche Wiedergabe' van 
uitzendingen een toeslag van 26% en voor het in het openbaar plaatsvindende secundair 
gebruik van geluidsdragers bedraagt de extra heffing 20%. 138 

De uiteindelijke repartitie van het door GEMA geInde geld wordt door GVL zelf ter hand 
genomen. Maximaal 5% van het uiteindelijk — na aftrek van kosten 139  — voor uitkering 
beschikbare bedrag wordt gereserveerd voor sociale en culturele doelen." °  

VI.4 	Muziekgebruik in ziekenhuizen 

De incasso van vergoedingen voor het muziekgebruik in ziekenhuizen, in ruil voor de (op 
redelijke voorwaarden) verleende toestemming — tot het verlenen waarvan GEMA (net als de 
andere beheersorganisaties) op grond van de in § 11 WahrnG geregelde `AbschluBzwang' 
trouwens wettelijk verplicht is 141 geschiedt aan de hand van diverse tariefschalen. 142  

De door GEMA gehanteerde tarieven gelden zowel voor muziekgebruikers met een 
particuliere status als voor gebruikers met een publieke status. 

137  Bij de GVL zijn thans zo'n 77.000 uitvoerende kunstenaars en circa 2.500 fonogramproducenten aangesloten. 

138  Voor de 'Offentliche Wiedergabe' van geluidsdragers in discotheken geldt een toeslag van 26%. 

139  In 1998 bedroegen haar kosten 9,83%. 

149  Een en ander ingevolge het in § 8 WahrnG bepaalde: "Die Verwertungsgesellschaft soil Vorsorge- und Unterstutzungseinricht-
ungen fur die lnhaber der von ihr wahrgenommenen Rechte oder Anspriiche einrichten." 

141 § 1 1, eerste lid WahrnG luidt: "Die Verwertungsgesellschaft ist verpflichtet, auf Grund der von ihr wahrgenommenen Rechte 
jedermann auf Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte einzuraumen oder Einwilligungen zu erteilen." 

142  Tarief M-U: voor de weergave van geluidsdragers, tarief R: voor de weergave van radio-uitzendingen, tarief FS: voor de 
weergaven van televisie-uitzendingen, en tarief WR-52: voor de doorgifte van uitzendingen door een distributiesysteem. 
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In de zogenaamde `Gesamtvertrage' 143  die GEMA sluit met een zevental verenigingen van 
ziekenhuizen 1 " worden slechts enkele algemene basisnormen vastgelegd, dienende ter 
voorbereiding van de vervolgens met de individuele ziekenhuizen te sluiten contracten over 
de verschuldigde vergoeding voor het aldaar concreet plaatsvindende muziekgebruik. 

Volgens het derde lid van § 13 WahrnG 145  dienen alle Verwertungsgesellschaften bij het 
opstellen van hun Iarieven in voldoende mate rekening te houden met religieuze, culturele en 
sociale belangen. Dienovereenkomstig krijgen ziekenhuizen en daarmee vergelijkbare inrichtin-
gen een zekere korting op de normaliter door GEMA gehanteerde tarieflijsten voor het 
weergeven van geluidsdragers en omroepuitzendingen te betalen vergoeding. Deze korting 
bedraagt 15%. 

In het jaar 1998 werd door GEMA in totaal 2,7 miljoen DM (= f 3.042.195) bij de ziekenhuizen 
in rekening gebracht. 146  Na aftrek van administratiekosten en na inhouding van 5% ten 
behoeve van culturele en sociale doelen, komen de geIncasseerde vergoedingen geheel ten 
goede aan de betrokken muziekrechthebbenden. 

VII. 	VERENIGD KONINKRIJK 

VII.1 	Auteursrecht en muziekgebruik 

Krachtens artikel 16, eerste lid van de UK Copyright, Designs and Patents Act 1988' 
genieten auteursrechthebbenden 148  het uitsluitende recht om derden tot het verrichten van 
een aantal handelingen toestemming te verlenen. Een van deze aan auteursrechthebbenden 
voorbehouden handelingen 149  betreft het 'in het openbaar uitvoeren, vertonen of opvoeren' 
van het beschermde werk: 

143  Krachtens § 12 UrhWG. 

144 Het betreft hier de volgende zeven verenigingen: 1. Deutsche Krankenhausgesellschaft; 2. Verband deutscher 
Privatkrankenanstalten; 3. Verband der Privatkrankenanstalten in freier Tragerschaft; 4. Verband der Privatkrankenanstalten in 
Bayern; 5. Verband der Privatkrankenanstalten in Hessen; 6. Bundesarbeitsgemeinschaft der Trager psychiatrischer 
Krankenhauser, en 7. Paritatischer Wohlfahrtsverband. 

145  §13, lid 3 (slotzin) UrhWG luidt: "(...) Die Verwertungsgesellschaft soli bei der Tarifgestaltung und bei der Einziehung der 
tarifliche Vergutung auf religiOse, kulturelle und soziale Belange der zur Vergutung Verpflichteten einschlienlich der Belange der 
Jugendpflege angemessene Rucksicht nehmen." 

146  In dit bedrag zijn de door GEMA ten behoeve van de Verwertungsgesellschaften VG Wort en GVL in rekening gebrachte 
bedragen overigens inbegrepen. 

147  Copyright, Designs and Patents Act 1988 of November 15, 1988, in werking getreden op 1 augustus 1989. 

148  In het algemeen geldt dat de 'author', in de 1988 Act omschreven als de persoon die het werk heeft gecreeerd ('the person 
who creates the work') de eerste houder van het (overdraagbare) auteursrecht is. 

149  Art. 16: "1) The owner of the copyright in a work has, in accordance with the following provisions of this Chapter, the exclusive 
right to do the following acts in the United Kingdom: 
(a) to copy the work (see section 17); 
(b) to issue copies of the work to the public (see section 18); 
(c) to perform, show or play the work in public (see section 19); 
(d) to broadcast the work or include it in a cable programme service (see section 20); 
(e) to make an adaptation of the work or do any of the above in relation to an adaptation (see section 21); 
and those acts are referred to in this Part as the 'acts restricted by the copyright." 
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Artikel 16 zegt namelijk in het eerste lid onder c: 

VII.2.1 PRS 

"1) The owner of the copyright in a work has, in accordance with the following 
provisions of this Chapter, the exclusive right to do the following acts in the United 
Kingdom: (...) 
(c) to perform, show or play the work in public (see section 19);" 

waarna artikel 19 vervolgens het volgende bepaalt: 

"(1) The performance of the work in public is an act restricted by the copyright in a 
literary, dramatic or musical work. 
(2) In this Part 'performance', in relation to a work (...) (b) in general, includes any 
mode of visual or acoustic presentation, including presentation by means of a sound 
recording, film, broadcast or cable programme of the work." 

Uit deze nadere bepaling volgt dat onder de 'performance in public' niet alleen een in het 
openbaar plaatsvindende live-vertolking van muziekwerken door een of meer uitvoerende kun-
stenaars is te brengen, maar ook het publiekelijk afspelen van geluidsdragers ('sound 
recordings') waarop een vertolking van die werken is vastgelegd. Ook het publiekelijk laten 
horen van een omroepuitzending van het werk behoort tot de hier bedoelde handelingen waar-
mee (muziek)werken in het openbaar kunnen worden uitgevoerd. 

Om van een in auteursrechtelijk opzicht relevante uitvoering `voor een publiek' ('public 
performance') te kunnen spreken wordt nergens de eis gesteld dat het publiek enige vorm van 
toegangsgeld dient te betalen alvorens het van de uitvoering kennis kan, nemen: elke voor 
enig publiek bedoelde uitvoering die zich niet `thuis' (of quasi thuis) afspeelt is te beschouwen 
als een 'public performance' die aan de toestemming van de rechthebbenden is onderworpen. 

VII.2 	Uitoefening der rechten in de praktijk 

De meeste Britse auteurs van muziekwerken (componisten en tekstschrijvers) en hun 
uitgevers maken gebruik van de door de auteurswet geboden mogelijkheid (een deel van) hun 
uitvoeringsrechten exclusief over te dragen aan een collectieve beheersorganisatie. 

Het gaat hierbij om de — in 1914 opgerichte — Performing Right Society (PRS). Deze volledig 
particuliere organisatie houdt zich in het bijzonder bezig met de incasso en repartitie van 
vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken in het 
openbaar, zonder daartoe door de wet te zijn aangewezen. 

Vanaf deze (geheel vrijwillige) overdracht is het voortaan de PRS die de auteursrechtelijk ver-
eiste toestemming kan geven voor het in het Verenigd Koninkrijk op drie verschillende 
wijzen 15°  `openbaarmaken' van beschermde muziekwerken. Het gaat hierbij niet alleen om 
de ruim 500.000 muziekwerken van de circa 31.000 bij haarzelf aangesloten auteurs. Immers, 
dankzij de door haar met meer dan 60 autonome zusterorganisaties in het buitenland gesloten 
wederkerigheidscontracten strekt de zeggenschap van PRS zich mede uit over het 

' 5°  PRS heeft, vanaf het moment dat de desbetreffende rechten aan haar zijn overgedragen, dus de uitsluitende zeggenschap 
over een drietal exploitatiehandelingen: 'to perform, show or play the work in public the work in public' (art. 16), `to broadcast the 
work' en (sinds 1988) `to include the work in a cable programme service' (art. 20). 
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openbaarmaken van meer dan 15 miljoen muziekwerken van in totaal zo'n 750.000 
buitenlandse' muziekauteurs. 

Voor het openbaarmaken van alle tot dit omvangrijke PRS-repertoire' behorende muziekwer-
ken verleent PRS zgn. 'blanket licenses' (vrijwel altijd op jaarbasis) aan in totaal zo'n 250.000 
instellingen van welke aard en in welke branche of sector ook. Tot haar contractspartijen 
behoren onder meer de Britse ziekenhuizen. 

VII .2.2 Copyright Tribunal 

Hoewel PRS geen overheidsinstantie is, doch een — commercieel, doch zonder winstoogmerk 
opererende — autonome, uit leden bestaande vereniging, kan elke gebruiker van welk auteurs-
rechtelijk beschermd (muziek)werk ook zich wenden tot het volledig onafhankelijke Copyright 
Tribunal 151 , bijvoorbeeld in geval van een geschil over de toepassing door PRS van haar 
licentiestelsel of over de daarbij gehanteerde tarieven. Deze in 1989 in het leven geroe-
Pen 152  bijzondere rechtsprekende instantie kan zich vervolgens over zulke auteursrechtelijke 
geschillen tussen (muziek)gebruikers en (bijvoorbeeld) de PRS uitspreken. 153  

VII.3 	Muziekgebruik in ziekenhuizen 

Waar het gaat om het gebruik ('public performance') van muziekwerken in ziekenhuizen 
verleent PRS licenties, die dan vooral betrekking hebben op het gebruik van muziek in 
wachtkamers, werkruimten (zoals bijvoorbeeld keuken en wasserij), ontmoetingsplaatsen e.d. 

Eerst nadat de UK Radio Authority 154  medio 1998 besloten had aan zo'n 200 niet-
commerciele ziekenhuisomroepen zgn. low-powered AM/FM'-licenties te verlenen, ten gevolge 
waarvan hun uitzendingen voortaan ook door anderen dan ziekenhuispatienten waren te ont-
vangen, is PRS overgegaan tot het daadwerkelijk incasseren van vergoedingen voor het 
uitzenden van muziekwerken door een ziekenhuisomroep. 

De tarieven die PRS hanteert voor de verlening van gebruikslicenties aan ziekenhuizen wijken 
niet af van de ook in andere sectoren toegepaste (algemeen geldende) tarieven. PRS gaat 
ervan uit dat de `waarde' die de in ziekenhuizen ten gehore gebrachte muziek heeft voor art-
sen, verplegers of in wachtkamers verblijvende personen nu eenmaal (in beginsel) even groot 
zal zijn als wanneer die muziek in andere sectoren te beluisteren is. 

151  Het Copyright Tribunal bestaat uit een president, twee vice-presidenten en twee tot acht gewone leden. Het kent eigen 
procedureregels in de Copyright Tribunal Rules 1989. Hoofdstuk VIII van de 1988 Act (Sec. 145 e.v.) is volledig gewijd aan de 
samenstelling, jurisdictie en werkwijze van het Copyright Tribunal. 

152  Het Copyright Tribunal tad daarmee in de plaats van het— in 1957 krachten section 23 van de Copyright Act 1956 opgerichte, 
maar met minder jurisdictie beklede — Performing Right Tribunal. 

153  Tegen beslissingen van het Copyright Tribunal, waarvan de jurisdictie in hoofdzaak wordt geregeld in Sec. 149, 205B en 
Schedule 6 van de CA 1988, staat volgens Sec. 152 CA 1988 hoger beroep open bij het High Court (doch slechts voor zover 
het gaat om beslissingen van louter juridische aard). 

154  De Radio Authority, wier leden door de minister van Cultuur, Media en Sport worden benoemd, is een overheidslichaam, dat 
zijn gezag ontleent aan de Broadcasting Acts (1990 en 1996). Het is verantwoordelijk voor o.m. de verlening van zendmachtigin-
gen aan en de nadere regulering van de zgn. 'Independent Radio'. 
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Voor (mechanisch) gebruik van muziek in wachtkamers (met maximaal 30 stoelen), behandel-
en spreekkamers geldt het zgn. 'Tariff SP' (small premises). Voor gebruik in grotere ruimten 
geldt het zgn. 'Tariff GP' (general purposes) en voor gebruik van (achtergrond)muziek in werk-
ruimten, kantoren en kantines wordt het algemene 'Tariff l' (Industrial premises, offices & 
canteens) toegepast. 

De hoogte van de uiteindelijk door ziekenhuizen te betalen vergoeding wordt in wezen niet 
anders vastgesteld dan die door anderen verschuldigd is voor muziekgebruik in hun 
wachtkamers, werkplaatsen, kantines, winkels e.d. Voor muziekgebruik in cafés, restaurants 
gelden overigens wel afzonderlijke (hogere) tarieven. Maar omdat 'pubs' in Britse ziekenhuizen 
niet voorkomen en daar evenmin sprake is van commercieel geexploiteerde restaurants 
(anders dan de gebruikelijke kantines en cafetaria's), bestaat er geen aanleiding voor het 
bereken van de ziekenhuistarieven een vergelijking te maken met de in de horecabranche 
toegepaste tarieven. 

Voor het gebruik van muziek in (mits geen reclameboodschappen bevattende) uitzendingen 
door niet-gesponsorde ziekenhuisomroepen wordt door PRS een bedrag van £ 127 (= f 439) 
per jaar in rekening gebracht. Andere ziekenhuisomroepen dienen jaarlijks hetzij een bedrag 
van E 400 (= f 1.283), hetzij (indien dat een hoger bedrag oplevert) 3% van hun inkomsten 
aan PRS te voldoen. 

In 1997 bedroegen de met incasso en administratie gepaard gaande kosten zo'n 13,5% van 
PRS' totale inkomsten over dat jaar. Voor de vraag of PRS al dan niet tot daadwerkelijke 
incasso bij ziekenhuizen zal overgaan blijkt de verhouding tussen de kosten van incasso 
aldaar en de uiteindelijke opbrengsten overigens geen enkele rol van betekenis te spelen. 

VIII. 	ZWEDEN 

VI11.1 Auteursrecht en muziekgebruik 

Ingevolge artikel 2, eerste en derde alinea van de Zweedse auteurswet 155  beschikken au-
teurs van (muziek)werken 156  o.m. over het uitsluitende recht toestemming te verlenen voor 
de openbaarmaking ('making available to the public') van die werken. De bepaling luidt: 

"With the limitations stated hereinafter, copyright shall include the exclusive right to 
control the work by reproducing it and by making it available to the public, be it in 
the original or an altered form, in translation or adaptation, in another literary or 
artistic form, or by other technical means. 
(...) 
A work is made available to the public by public performance, or by having copies 
of it placed on sale, leased, lent, or otherwise distributed to the public or publicly 
exhibited." 

Indien een uitvoering in het openbaar ('public performance') van een beschermd werk plaats 
vindt in het kader van commerciele activiteiten voor een relatief grote groep personen, wordt 

155  Wet nr. 729 van 30 december 1960. 

156  Muziekwerken worden in art. 1 onder 3° van de Zweedse auteurswet genoemd als behorend tot de werken van letterkunde 
of kunst, ten aanzien waarvan de maker over het auteursrecht beschikt. 
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deze zonder meer als een `uitvoering in het openbaar' aangemerkt. Aldus bepaalt artikel 2, 
vierde alinea: 

"As a public performance shall also be deemed a performance which takes place 
within the framework of commercial activities for a comparatively large group of per-
sons." 

VIII.2 	Naburige rechten en muziekgebruik 

De Zweedse auteurswet bevat een afzonderlijk hoofdstuk 5 (art. 45-49), dat geheel is gewijd 
aan 'Certain Rights Neighbouring to Copyright'. 

Welke exploitatierechten aan uitvoerende kunstenaar toekomen wordt nader bepaald in artikel 
45. Het is volgens deze bepaling niet toegestaan een uitvoering of vertolking zonder diens 
toestemming op te nemen, uit te zenden of anderszins (op directe wijze) openbaar te maken. 
Het eerste lid van dit artikel luidt: 

"A performing artist's performance of a literary or artistic work may not without his 
authorization 
1) be recorded on a phonographic record, a film or another material support from 
which it can be reproduced, or 
2) be broadcast over sound radio or television or be made available to the public 
by direct communication." 

De door de wet beschermde geluidsopnamen ('sound recordings') mogen echter ingeVolge 
artikel 47 wel zonder toestemming van de uitvoerende kunstenaar en de producent ervan voor 
omroepuitzendingen of in het kader van een andere 'public performance' worden gebruikt. Het 
eerste lid van artikel 47 bepaalt: 

"Notwithstanding the provisions of Article 45, second paragraph, and 46, first 
paragraph, sound recordings may be used in a sound radio or television broadcast 
or in another public performance. In such a case the producer and the performers 
whose performances are recorded have a right to remuneration. If two or more 
performers have participated in a performance, their right may only be claimed 
jointly. As against the person who has used the recording the claims of the 
performers and those of the producers shall be put forward at the same time." 

Uit deze bepaling blijkt dat de betrokken naburig rechthebbenden in zulke gevallen dus wel 
recht hebben op een vergoeding. 157  

VIII.3 Uitoefening der rechten in de praktijk 

VIII.3.1 Algemeen 

De uitoefening van de in de vorige paragrafen genoemde (toestemmings- en vergoe- 
dings)rechten wordt in de praktijk grotendeels ter hand genomen door een aantal collectieve 

157  In 1988 heeft de Zweedse cassatierechter (in een niet in het Engels gepubliceerde uitspraak) uitgemaakt dat ziekenhuizen, 
die op geluidsdragers vastgelegde uitvoeringen aan hun pationten en stafleden ten gehore brengen, voor deze vorm van 
(secundair) muziekgebruik inderdaad de in art. 47 bedoelde vergoeding verschuldigd zijn. 
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beheersorganisaties. Over deze beheersorganisaties bevat de Zweedse auteurswet geen 
nadere specifieke bepalingen. Het gaat derhalve steeds om organisaties die door de 
desbetreffende auteurs- of naburig rechthebbenden geheel vrijwillig in het leven zijn geroepen. 
Van enige vorm van toezicht van overheidswege op deze (zonder wettelijke plicht c.q. 
overheidsvergunning werkzame) organisaties is dan ook geen sprake. Als `toezichthouders' 
zullen dan ook alleen de bij de betreffende organisaties aangesloten leden kunnen optreden. 

VIII.3.2 STIM en SAM! 

Het is Buma's Zweedse zusterorganisatie STIM 168 , die de auteursrechtelijke belangen 
behartigt van de bij haar aangesloten muziekauteurs (componisten, tekstdichters, arrangeurs 
en muziekuitgevers), voorzover hun beschermde werken in Zweden worden openbaar 
gemaakt. Het is dan ook STIM, die namens de bij haar aangeslotenen de door de auteurswet 
vereiste toestemming voor de 'public performance' van beschermde muziekwerken zal kunnen 
verlenen. 1 " 

De door STIM geIncasseerde vergoedingen worden — na aftrek van de gemaakte incasso- en 
administratiekosten, die tezamen ongeveer 17 - 18% bedragen 16°  — volledig aan de betrokken 
muziekauteurs uitgekeerd. 

Ook de aan uitvoerende kunstenaars — ex artikel 45 en 47— toekomende (vergoedings)rech-
ten worden in Zweden grotendeels collectief uitgeoefend en beheerd. Het gaat hier om de — 
in 1963 op initiatief van twee Zweedse verenigingen van musici en acteurs opgerichte — 
SAM1. 161  De naburige rechten van fonogramproducenten zijn in collectief beheer van de 
Zweedse groep van de IFPI. 162  SAMI's belangrijkste taak is het innen en verdelen van 
vergoedingen voor het openbare gebruik van opnamen van uitvoeringen (bijvoorbeeld door 
deze opnamen in het openbaar af te spelen, door ze via radio of tv uit te zenden of door om-
roepuitzendingen per kabel door te geven 163). 

158  STIM = Svenska Tonsattares Internationella Musikbyra. Het directie van STIM bestaat uit een drietal door de Zweedse regering 
benoemde leden. 

159  In het aan beperkingen op het auteursrecht gewijde hoofdstuk 2 van de wet (artikel 11 e.v.) komt overigens een bepaling voor 
— artikel 21 — krachtens welke het aan een ieder is toegestaan een eenmaal openbaar gemaakt werk in het openbaar uit te 
voeren in het kader van gratis toegankelijke en zonder winstoogmerk plaatsvindende evenementen, voorzover bedoelde uitvoering 
van die werken min of meer bijzaak is. 

188  Slechts in theorie zou de hoogte van de aan incasso verbonden kosten voor STIM aanleiding kunnen vormen uiteindelijk niet 
tot daadwerkelijke incasso over te gaan. 

181  SAMI = Svenska Artistersoch Musikers Samorganisation. SAMI werkt samen met de vakverenigingen van Zweedse musici 
en uitvoerende kunstenaars (SMF, SYMF en STF), die ook in het bestuur van SAMI vertegenwoordigd zijn. Voorts verricht SAMI 
haar werkzaamheden in nauwe samenwerking met zusterorganisaties in andere landen en met de International Federation of 
Musicians (FIM) en de International Federation of Actors (FIA). Verder is SAMI aangesloten bij de SCAPR (= Societies' Council 
for the Administration of Performers' Rights) en AEPO (Association of European Performers' Organisations). 

182  International Federation of the Phonographic Industry. 

183  SAMI behoort tot de 14 leden van Copyswede, de overkoepelende organisatie van Zweedse organisaties en verenigingen van 
auteurs en uitvoerende kunstenaars. Krachtens een van haar leden verkregen mandaat coordineert Copyswede o.a. de collectieve 
incasso van door kabelexploitanten verschuldigde vergoedingen. 
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VIII.4 Muziekgebruik in ziekenhuizen 

Door STIM zijn voor het jaar 1998 voor het gebruik van beschermde muziek in (zowel 
openbare als particuliere) ziekenhuizen de volgende — in onderhandeling met de nationale 
Zweedse ziekenhuisraad vastgestelde — tarieven 164  gehanteerd, die overigens in verband 
met de niet-commerciele aard van het muziekgebruik qua hoogte aanzienlijk verschillen van 
de tarieven die gelden voor de tommerciele' muziekgebruikers (zoals de horeca, winkelbedrij-
ven, fabrieken etc.): 

voor elk door het ziekenhuis aan patienten ter beschikking gesteld radio-apparaat 
wordt een jaarlijks te betalen royalty berekend van 10.64 Zw.kr. (= f 2,70); 
voor het gebruik door een ziekenhuis van achtergrondmuziek in units waarin maxi-
maal 15 patienten kunnen verblijven is jaarlijks een bedrag van 114 Zw.kr. (= f 
28,96) verschuldigd (voor ruimten met 16-30 patienten geldt het dubbele bedrag, 
etc.); 
voor elk afzonderlijk 'intern' (binnen het ziekenhuis plaatsvindend) muzikaal live- 
optreden wordt door STIM een bedrag berekend van 27 Zw.kr. (= f 6,86). 165  

De hoogte van de aan de ziekenhuizen e.d. in rekening te brengen bedragen hangt o.m. af 
van het aantal bedden en het aantal daarin erkende stafleden. 166  In de praktijk sluit SAMI 
afzonderlijke contracten met de — voor de meeste ziekenhuizen in Zweden verantwoordelijke 
— 'County Councils'. 

IX. 	DENEMARKEN 

IX.1 	Auteursrecht en muziekgebruik 

IX.1.1 Algemeen 

Tot de werken waarvan de auteurs volgens artikel 1 van de op 1 juni 1995 in werking 
getreden Deense auteurswet voor bescherming in aanmerking komen behoren vanzelf-
sprekend ook muziekwerken. 167  

Het eerste lid van artikel 2 geeft in zeer algemene bewoordingen aan over welke twee 
exploitatierechten — in beginsel — de desbetreffende auteurs(rechthebbenden) bij uitsluiting 
van ieder beschikken: 

164  Normaliter is er geen sprake van kortingen op deze tarieven, tenzij er sprake zou zijn van een centrale organisatie die voor 
alle bij haar aangesloten leden zaken als betaling en gegevensverschaffing zou vergemakkelijken. 

165  Voor de 'openbare' (d.w.z. ook voor het `gewone publiek' toegankelijke) live-optredens brengt STIM het daarvoor geldende 
algemene tarief in rekening. 

166  In het algemeen lijkt de uiteindelijk door ziekenhuizen te betalen vergoeding lager uit te vallen dan de door bars, restaurants 
en winkels verschuldigde (mede op basis van hun grootte en openingsdagen en -tijden vastgestelde) bedragen. 

167  Art. 1: "1. The person creating a literary or artistic work shall have copyright therein, be it expressed in writing or in speech 
as a fictional or a descriptive representation, or whether it be a musical or dramatic work, cinematographic or photographic work, 
or a work of fine art, architecture, applied art, or expressed in some other manner." 
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"Within the limitations specified in this Act copyright implies the exclusive right to 
control the work by making copies thereof and by making it available to the public, 
whether in the original or in an amended form, in translation, adaptation into another 
literary or artistic form or into another technique." 

Het gaat hier dus o.a. om diverse exploitatiehandelingen waarmee beschermde (mu-
ziek)werken — in materiele vorm of op een immateriele wijze — ter beschikking van het publiek 
kunnen worden gesteld. 

Dat o.a. een in het openbaar plaats vindende op- of uitvoering (performance), waaronder ook 
de uitzending via de radio of televisie valt, een dergelijke handeling is volgt rechtstreeks uit 
het derde lid van artikel 2, dat zegt: 

"3) The work is made available to the public when (...) 
(iii) the work is performed in public, including broadcast by radio or television." 

Vervolgens wordt ook deze 'op- en uitvoering in het publiek' nog wat verder uitgewerkt, door 
daaronder mede te vatten elke uitvoering die plaatsvindt in een bedrijf ('place of business') 
ten behoeve van een grote groep personen, die anders wellicht niet als `publiek' zou zijn te 
beschouwen. Het vierde lid van artikel 2 bepaalt namelijk: 

"4) Public performance within the meaning of subsection (3) (iii) shall include the 
performance at a place of business before a large group, which would otherwise 
have been considered not public." 

IX.1.2 Uitzonderingen 

In het tweede hoofdstuk van de wet (art. 11-52) wordt aangegeven in welke bijzondere 
gevallen en/of onder welke omstandigheden de exclusieve exploitatierechten van auteurs 
worden beperkt. 168  

Zo kan gewezen worden op de beperking van het recht m.b.t. de 'public performances' in 
artikel 21, lid 1 onder (i), luidende: 

"1) A published work other than dramatic or cinematographic works may be publicly 
performed (i) on occasions when the performance of such works is not the main 
feature of the event, provided that no admission fee is charged and the event is not 
for profit, and (ii) where the performance is made in the case of divine services or 
educational activities." 

Reeds verschenen ('published') werken 168 , waarvan volgens het tweede lid van artikel 8 
sprake is indien exemplaren ervan met toestemming van de auteur ter verkoop in de handel 
zijn gebracht of anderszins in het openbaar zijn verspreid, mogen dus zonder toestemming 
van de betrokken rechthebbenden in twee situaties in het openbaar worden uitgevoerd: als 
het gaat om een uitvoering tijdens een kerkdienst of in het kader van onderwijsactiviteiten, of 

168  Andere beperkingen betreffen de (tot vergoedingsaanspraken aanleiding gevende) secundaire exploitatie van omroepuitzen-
dingen (art. 30-35), het volgrecht (art. 38 lid 3), de prive-kopie van audiovisuele werken (art. 39) en de uitlening van audiovisuele 
werken (art. 58a). In al deze gevallen blijkt de vergoedingsaanspraak overigens slechts geldend gemaakt te kunnen worden door 
een collectieve organisatie. 

169  Weliswaar met uitzondering van toneelwerken en films. 
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als de uitvoering plaatsvindt ter gelegenheid van een gratis toegankelijk en zonder winstoog-
merk georganiseerd evenement, waarbij de uitvoering slechts bijzaak' is. 

IX.2 	Naburige rechten en muziekgebruik 

Hoofdstuk 5 (art. 65-75) van de Deense wet geeft een nadere regeling van de rechten die aan 
uitvoerende kunstenaars en fonogramproducenten toekomen. 

Artikel 65 bepaalt over welk recht de uitvoerende kunstenaars beschikken: 

"1) The performance of a literary or artistic work by a performing artist may not 
without his consent (ii) be made available to the public. 
(--.) 
4) The provisions of Section 2(3), Sections 21 and (...) 35, (...) 47 (...) shall apply 
correspondingly to performers' performances and recordings of such performances. 
(...). 

Artikel 66 zegt vervolgens: 

"2) The provisions of Sections 2(3) (...), 21, 35(1), 47 (...), 49 shall apply corres-
pondingly to sound recordings. (...)" 

Uit deze twee bepalingen valt op te maken dat, voor zover het althans gaat om de 'public 
performance' van hun uitvoeringen of fonogrammen ('sound recordings'), uitvoerende 
kunstenaars en fonogramproducenten in beginsel precies dezelfde rechten hebben als auteurs 
van muziekwerken. Een groot aantal wetsbepalingen die de rechten van auteurs betreffen 
wordt op beide categorieen naburig rechthebbenden van overeenkomstige toepassing ver-
klaard. 

Uit artikel 68 blijkt dat noch uitvoerende kunstenaars noch fonogramproducenten de aan hen 
toekomende verbods- of toestemmingsrechten kunnen hanteren indien ten behoeve van om-
roepuitzendingen of voor andere vormen van 'public performance' gebruik wordt gemaakt van 
reeds verschenen 'sound recordings'. Het artikel zegt namelijk: 

"1) Notwithstanding the provisions of Section 65(2) and Section 66(1), published 
sound recordings may be used in broadcasts on radio and television and for other 
public performances." 

Voor deze vormen van gebruik hebben zij echter wel een aanspraak op een vergoeding, een 
claim die overigens alleen via een collectieve organisatie kan worden ingesteld. Een en ander 
blijkt uit het tweede lid van artikel 68: 

"2) Performing artists and producers of sound recordings shall be entitled to 
remuneration. The claim for remuneration may be made only through a joint 
organisation approved by the Minister for Culture, which comprises performers as 
well as producers of sound recordings." 

IX.3 	Uitoefening der rechten in de praktijk 

Gramex is de in 1963 opgerichte Deense collectieve beheersorganisatie ten behoeve van 
zowel de uitvoerende kunstenaars als de fonogramproducenten. Deze door de Deense 
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minister van Cultuur goedgekeurde, en in het kader van de vergoedingsaanspraken krachtens 
een dwanglicentieregeling opererende, representatieve (incasso)organisatie m, is overigens 
geen `eigen-recht-organisatie' (zoals onze Nederlandse Sena) en staat dan ook niet onder een 
permanent bijzonder (overheids)toezicht. 

Gramex' belangrijkste activiteit is het ten behoeve van de uitvoerende kunstenaars en 
fonogramproducenten incasseren resp. het onder beide categorieen (in gelijke delen) reparte-
ren van een billijke vergoeding, die voor elk in het openbaar plaatsvindend secundair gebruik 
van geluidsdragers verschuldigd is. Het gaat hier in het bijzonder om het gebruik van 
geluidsdragers door omroeporganisaties t.b.v. hun uitzendingen alsmede om het gebruik 
daarvan in voor het publiek toegankelijke ruimten (zoals horecagelegenheden, winkels etc.). 

Gramex incasseert de vergoedingen voor het muziekgebruik in openbare ruimten niet alleen 
ten behoeve van de bij haarzelf aangesloten leden, maar tevens ten behoeve van de ca. 
23.000 Deense muziekauteurs (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers), die lid zijn 
van de — in 1926 opgerichte, en sinds 1935 op basis van een door de wet vereiste (ex-
clusieve) overheidsconcessie werkzame — muziekauteursrechtorganisatie KODA. 171  De door 
KODA gehanteerde tarieven en contracten zijn aan de goedkeuring van de Deense minister 
van Cultuur onderworpen. 

IX.4 	Muziekgebruik in ziekenhuizen 

Mede in verband met de nog onzekere afloop van een bij de Deense cassatierechter aanhan-
gig gemaakte procedure (met betrekking tot de vraag of in het geval van muziekgebruik in 
jeugdhuizen van een 'openbare uitvoering' gesproken kan worden 172), en in afwachting van 
het in cassatie te geven oordeel, vindt voorlopig (nog) geen incasso plaats voor het gebruik 
van muziekwerken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, overigens net zo min als in 
gevangenissen, bejaardeninrichtingen, kindercreches en kinderdagverblijven. 173  

Ook in enkele andere gevallen bestaat nog onvoldoende zekerheid of en in hoeverre van een 
vorm van (vergoedingsplichtig) muziekgebruik sprake is. Zo is Gramex thans in onderhande-
ling met eigenaren van fitness-centra, die slechts bereid zouden zijn tot betaling van het voor 
gebruik van (achtergrond)muziek geldende (in verhouding lagere) tarief, maar niet voor het 
gebruik van muziek tijdens lessen, waarvoor door Gramex een aanzienlijk hoger tarief zou 
willen hanteren. Ook onderhandelingen met de danssportvereniging hebben nog niet 
geresulteerd in een accoord over de aan Gramex te betalen vergoedingen. 

Zie artikel 35, derde lid: "The claim for remuneration can only be advanced by a joint organisation approved by the Minister 
for Culture consisting of authors, performers and other right holders, including broadcasters and photographers whose works, 
performances, productions and pictures are used in radio and television broadcasts in Denmark." 

171  KODA (= KOmponister i DAnmark) beschikt over de wettelijk vereiste vergunning van de minister van Cultuur. 

172 In hoger beroep werd de uitspraak van de rechter in eerste aanleg — dat i.c. niet van een 'openbaarmaking' (public perfor-
mance) gesproken kon worden — vernietigd. 

173  Wel heeft Gramex licentiecontracten gesloten met (openbare en particuliere) scholen en incasseert zij intussen wel vergoedin-
gen bij tandarts-praktijken. 
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X. 	FRANKRIJK 

X.1 	Auteursrecht en muziekgebruik 

X.1.1 Algemeen 

Ingevolge artikel L 122-1 van de Franse intellectuele eigendomswet 174  komt aan auteurs-
rechthebbenden een heel algemeen en ruim exploitatierecht toe, dat qua wijze van formulering 
wel enigszins doet denken aan de definitie van het auteursrecht in artikel 1 van de 
Nederlandse Auteurswet 1912. Het artikel zegt namelijk: 

"Le droit d'exploitation appartenant a l'auteur comprend le droit de representation 
et le droit de reproduction." 

Net als in artikel 1 van de Auteurswet omvat dit algemene exploitatierecht een tweetal 
specifieke rechten: een `droit de representation' (te vergelijken met ons algemene immateriele 
`openbaarmakingsrechn resp. een `droit de reproduction (in de geest van ons `verveel-
voudigingsrecht). 

Op het flexibele en ruime begrip 'representation' gaat artikel L 122-2 nader in, door te bepalen 
dat dit specifieke recht betrekking heeft op elke mededeling ('communication') van het werk 
aan een (daadwerkelijk of potentieel aanwezig) publiek, ongeacht de manier waarop deze 
mededeling zou geschieden. Wel geeft het artikel bij wijze van voorbeeld aan welke 
handelingen onder zo'n 'communication au public' te brengen zijn. 

Het artikel bepaalt namelijk: 

"La representation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un 
procede quelconque, et notamment: 
10 Par recitation publique, execution lyrique, representation dramatique, pre-
sentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de 
l'oeuvre telediffusee; 
(...)." 

X.1.2 Uitzondering 

Dit exclusieve `droit de representation' kan echter onder bepaalde omstandigheden terzijde 
worden gesteld. Zo'n situatie blijkt zich bijvoorbeeld voor te doen indien een auteursrechtelijk 
beschermd werk 'in de familiekring' vertoond of ten gehore gebracht zou worden, althans 
voorzover de toegang tot die vertoning e.d. gratis zou zijn. Artikel L 122-5, onder 10  zegt het 
aldus: 

"Lorsque l'oeuvre a ete divulgee, l'auteur ne peut interdire: 
10 Les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle 
de famille; (...)." 

174  Code de la propriete intellectuelle (CPI), n° 92-597 van 1 juli 1992, laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 januari 1995. De — nader 
in titels en hoofdstukken onderverdeelde — tivres' 1-3 zijn gewijd aan het auteursrecht en de daaraan verwante rechten. Titre 
II van Livre I betreft de rechten van auteurs, waarvan Chapitre II vervolgens is gewijd aan de vermogensrechten. 
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In de Franse rechtspraak is intussen uitgemaakt dat dit begrip 	 niet al te eng en 
restrictrief moet worden geInterpreteerd. In het algemeen gesproken kan men ervan uitgaan, 
dat de in artikel L 122-5 bedoelde uitzondering op het exclusieve recht al van toepassing kan 
zijn zodra sprake is van een intiem (besloten) te noemen kring van familie of vrienden, of van 
een kring bestaande uit relaties of mensen die elkaar regelmatig zien. 175  Maar ondanks het 
vrij ruim te interpreteren begrip kwam de Franse rechter diverse malen tot het 
oordeel dat er niet van een toestemmingsvrije opvoering, uitvoering of voorstelling 'in een 
familiekring' gesproken kon worden. 
Zo vond de rechter in de volgende gevallen dat niet van een (van toestemming vrijgestelde) 

gesproken kon worden bij een groep werknemers van een bedrijf 176 , bij een 
groepje spelende kinderen in een kindercreche m, bij bezoekers van een sportvereni-
gingsfeest (waar naast de leden ook niet-leden en familie waren uitgenodigd) 178  of bij 
(toegangsgeld betalende) leden van een universitaire filmclub. 179  

Enige jaren geleden (in 1994) heeft het Franse Cour de Cassation zijn oordeel gegeven over 
de vraag of voor het beschikbaar stellen van de tv-uitzendingen van de Amerikaanse tv-
zender CNN aan hotelgasten al dan niet aan de toestemming van de betrokken auteurs-
rechthebbenden is te onderwerpen. De vraag werd in bevestigende zin beantwoord. Daarbij 
werd overwogen dat, hoewel ieder van de hotelgasten de CNN - uitzendingen alleen op het tv-
toestel in de eigen (prive) kamer zou kunnen bekijken, zij gezamenlijk te zien waren als een 
`publiek' waaraan die gelegenheid tot de ontvangst van de uitzendingen werd geboden. 18°  

Een vertoning of voorstelling e.d. binnen de lamiliekring' is overigens .alleen dan niet 
onderworpen aan het toestemmingsvereiste, indien voldaan wordt aan een nadere voorwaar-
de: er moet sprake zijn van gratis toegang tot de vertoning of uitvoering. Aangenomen wordt 
dat aan deze voorwaarde van gratis toegankelijkheid wordt voldaan indien aan degenen die 
tezamen de lamiliekring' vormen niet gevraagd wordt op enigerlei wijze bij te dragen aan de 
kosten van de vertoning of voorstelling. 181 

X.2 	Uitoefening der rechten in de praktijk 

De auteursrechtelijke belangen van auteurs van muziekwerken worden in Frankrijk behartigd 
door de in 1851 opgerichte 'Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique' 
(SACEM). Vandaag de dag hebben zich bijna 87.000 leden (Franse componisten, tekstdich-
ters, muziekuitgevers) bij SACEM aangesloten. Dankzij de door haar met circa 80 
zusterorganisaties in het buitenland gesloten reciprociteitscontracten vertegenwoordigt SACEM 
in Frankrijk ook het werk van al die bij haar zusterorganisaties aangesloten buitenlandse 

175  In deze zin: Grenoble, 28 feb.1968, RIDA 1968, nr. 57, 166, noot Desbois); Paris le ch., 13 mei 1970, Gaz. Pal. 1970, 2, 46; 
Trib. corr. Paris, 31e ch., 24 jan. 1984, Gaz. Pal. 1984, 1, 240, noot Marchi. 

176  Douala 3 maart 1967, RIDA 1968, nr. 57, 164. 

177  Grenoble 28 februari 1968, RIDA 1969, nr. 57, 166, noot Desbois). 

178  Trib. inst. Reims 26 oktober 1960, Gaz. Pal. 1961, 1, 36, Rev, trim. dr. corn. 1961, 89, noot Desbois). 

179  Paris 13e ch., 16 september 1994, Juris-Data nr. 022587. 

180  Cass. ire civ., 6 april 1994, RIDA 1994, nr. 161, p. 367. 

181 Vgl. Desbois, Le droit d'auteur en France (1978, 3e dr.), nr. 281. 
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rechthebbenden. Het door SACEM in Frankrijk beheerde repertoire bestaat thans uit ruim 4 
miljoen muziekwerken (van Franse en buitenlandse origine). 

Van het totaalbedrag aan geinde vergoedingen wordt door SACEM uiteindelijk ca. 84% 
uitgekeerd aan binnen- en buitenlandse rechthebbenden. 182  

De incasso en repartitie van de billijke vergoeding die aan uitvoerende kunstenaars en 
fonogramproducenten verschuldigd is voor de in Frankrijk plaatsvindende 'communication 
publique' van handelsfonogrammen wordt collectief uitgevoerd door de SPRE. 183  SPRE is 
juist met dat doel door een aantal Franse organisaties van uitvoerende kunstenaars resp. 
fonogramproducenten is opgericht. 184  

X.3 	Muziekgebruik in ziekenhuizen 

In de loop van 1999 is SACEM erin geslaagd met de zgn. 'Union Hospitaliere Privee' (UHF), 
de Franse vereniging van particuliere ziekenhuizen, tot overeenstemming te geraken over een 
(collectief) contract met betrekking tot de betaling van een vergoeding voor het vertonen van 
films resp. voor het ten gehore brengen van muziekwerken in de (patienten)kamers en 
gemeenschappelijke ruimten van de bij de UHF aangesloten ziekenhuizen. 185  Het gaat hier 
om bijna de helft van het totaal aantal particuliere ziekenhuizen in Frankrijk. Naar verluidt zou 
het contract met terugwerkende kracht— per 1 januari 1 999 — zijn ingegaan. Nadere gegevens 
over de wijze van incasso alsmede over de (vaststelling van de) hoogte van de te betalen 
vergoeding zijn echter niet bekend gemaakt. 

Voorts is SACEM sinds enige tijd in onderhandeling met de Franse ziekenhuisfederatie, de 
'Federation des Etablissements Hospitaliers' (FHF). 186  Net als bij de UHP gaat het bij de 
FHF om een overkoepelende organisatie, waarin de meeste openbare ziekenhuizen in Frank-
rijk vertegenwoordigd zijn. Uiteraard zijn de onderhandelingen tussen SACEM en de FHF erop 
gericht om ook met de openbare ziekenhuizen — voor zover zij in de FHF vertegenwoordigd 
zijn — tot duidelijke en efficiente afspraken te komen over de voor hun muziekgebruik aan 
SAC EM te betalen vergoedingen. Voor zover bekend hebben de in gang gezette onderhande-
lingen nog niet geresulteerd in een accoord tussen beide partijen. • 

182  Bijna 16% van de ge'incasseerde gelden wordt aangewend om SACEM's administratiekosten te dekken. 

183  SPRE = Societe Civile pour la Perception de la Remuneration Equitable de la Communication au Public des phonogrammes 
du Commerce. 

184  Zoals door ADAMI (= Societe pour l'Administration des droits des Artistes et Musiciens-Interpretes), SPEDIDAM (= Societe 
de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interpretes de la Musique et de la Danse) resp. SCPP (= Societe Civile 
pour l'Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques) en de SPPF (= Societe civile des Producteurs de Phonogrammes 
en France). 

185  SACEM Newsletter, nr. 25, februari 1999. 

186  De gang naar de onderhandelingstafel zou wel eens (mede) te danken kunnen zijn aan de Franse minister van Werkge-
legenheid, Martine Aubry, die de president van deze Franse ziekenhuisfederatie, Gerard Larcher, te verstaan zou hebben 
gegeven dat ook ziekenhuizen en bejaardenoorden voor het muziekgebruik toch eens een vergoeding zouden moeten gaan 
betalen. 
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Bijlage 2 	Overzicht van geraadpleegde Internet-websites 

http://www.buma.n1  

http://www.sena.n1  

http://www.nma-org.n1  

http://www.sabam.be  

http://www.gema.de  

http://www.gvl.de  

http://www.prs.co.uk  

http://www.stim.se  

http://www.gramex.dk  

http://www.koda.dk  

http://www.sacem.fr  

http://www.cisac.org  

http://www.wipo.org  
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