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samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, M. Ilešič 
(rapporteur), E. Juhász, C. Lycourgos en I. Jarukaitis, rech-
ters,
advocaat-generaal: E. Tanchev,
griffier: C. Strömholm, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 ja nu a ri 
2020,
gelet op de opmerkingen van:
– Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación 

SA, vertegenwoordigd door C. Aguilar Fernández, 
L. J. Vidal Calvo en M. González Gordon, abogados,

– Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales 
(AGEDI), vertegenwoordigd door J. J. Marín López, abo-
gado,

– Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión 
de España (AIE), vertegenwoordigd door A. López 
Sánchez, abogado,

– de Spaanse regering, aanvankelijk vertegenwoordigd 
door A. Rubio González, vervolgens door S. Jiménez 
García als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door 
E. Gippini Fournier en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terecht-
zitting van 16 juli 2020,
het navolgende

  Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft 
de uitlegging van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG 
van de Raad van 19 no vem ber 1992 be tref fen de het ver-
huurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten 
op het gebied van intellectuele eigendom (PB 1992, L 346, 
blz. 61), en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG van 
het Eu ro pees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
be tref fen de het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde 
naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom 
(PB 2006, L 376, blz. 28).
2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een ge-
ding tussen enerzijds Atresmedia Corporación de Medios 
de Comunicación SA (hierna: ‘Atresmedia’), een on der ne-
ming die eigenaar is van meerdere televisiezenders, en an-
derzijds Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales 
(AGEDI) en Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de 
Gestión de España (AIE), entiteiten die respectievelijk de 
intellectuele-eigendomsrechten van producenten van fo-
nogrammen en die van uitvoerende kunstenaars beheren, 
met betrekking tot de betaling door Atresmedia van één 
enkele billijke vergoeding voor de uitzending op door haar 
geëxploiteerde televisiezenders van audiovisuele werken 
waarin fonogrammen zijn opgenomen.
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  Toepasselijke bepalingen

  In ter na tio naal recht

  Verdrag van wenen inzake het verdragenrecht
3 In artikel 31, lid 2, on der a), van het Verdrag van 
Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (United 
Nations  Treaty Series, deel 1155, blz. 331) staat te lezen:

‘Voor de uitlegging van een verdrag omvat de context, 
behalve de tekst, met inbegrip van preambule en bijla-
gen:
a) iedere overeenstemming die betrekking heeft op 
het verdrag en die bij het sluiten van het verdrag tussen 
alle par tij en is bereikt;
[…]’

  Verdrag van rome
4 De Europese Unie is, anders dan alle lidstaten van 
de Unie met uitzon dering van de Republiek Malta, geen 
partij bij het op 26 oktober 1961 te Rome on dertekende In-
ter na tio naal Verdrag inzake de bescherming van uitvoe-
rende kunstenaars, producenten van fonogrammen en om-
roeporganisaties (hierna: ‘Verdrag van Rome’).
5 Artikel 3 van dit verdrag bepaalt:

‘Voor de toepassing van dit verdrag:
[…]
b) wordt on der ‘fonogram’ verstaan iedere uitslui-
tend hoorbare vastlegging van klanken van een uitvoe-
ring of van andere klanken;
[…]
e) wordt on der ‘reproductie’ verstaan het maken van 
een exem plaar of van exem pla ren van een vastlegging;
[…]’

  Wppt
6 De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigen-
dom (WIPO) heeft op 20 december 1996 het WIPO-verdrag 
inzake het auteursrecht en het WIPO-verdrag inzake uit-
voeringen en fonogrammen (hierna: ‘WPPT’) vastgesteld. 
Deze verdragen zijn namens de Europese Gemeenschap 
goedgekeurd bij be sluit 2000/278/EG van de Raad van 16 
maart 2000 houdende goedkeuring namens de Europese 
Gemeenschap van het WIPO-verdrag inzake het auteurs-
recht en het WIPO-verdrag inzake uitvoeringen en fono-
grammen (PB 2000, L 89, blz. 6), en zijn in de Unie in wer-
king getreden op 14 maart 2010.
7 Artikel 2, on der b), WPPT bepaalt:

‘Voor de toepassing van dit verdrag:
[…]
b) wordt on der ‘fonogram’ verstaan de vastlegging 
van de geluiden van een uitvoering of van andere gelui-
den, of van een weergave van geluiden anders dan in de 
vorm van een vastlegging, opgenomen in een cinemato-
grafisch werk of een ander audiovisueel werk.’

8 De diplomatieke conferentie van 20 december 
1996 over bepaalde vraagstukken op het gebied van au-
teursrecht en naburige rechten heeft met betrekking tot 
artikel 2, on der b, WPPT de volgende gemeenschappelijke 
verklaring vastgesteld:

‘Het is wel verstaan dat uit de definitie van fonogram in 
artikel 2, on der b), niet mag worden afgeleid dat rechten 
op fonogrammen op enigerlei wijze worden beïnvloed 
door de belichaming daarvan in een cinematografisch of 
ander audiovisueel werk.’

  Unie recht

  Richtlijn 92/100
9 In de zevende en de tiende overweging van richt-
lijn 92/100 stond te lezen:

‘Overwegende dat het cre a tie ve en artistieke werk van 
auteurs en uitvoerende kunstenaars een passend inko-
men noodzakelijk maakt als basis voor verder creatief 
en artistiek werk en dat de investeringen die met name 
voor de productie van fonogrammen en films vereist 
zijn, bijzon der hoog en riskant zijn en dat de mogelijk-
heid om dit inkomen veilig te stellen en deze investe-
ring terug te verdienen, alleen daad wer ke lijk kan wor-
den gegarandeerd door een passende ju ri dische 
bescherming van de betrokken rechthebbenden.
[…]
Overwegende dat de wetgeving van de lidstaten zo da-
nig moet worden gehar mo niseerd, dat zij niet in strijd 
komt met in ter na tio na le verdragen waarop de wetten 
be tref fen de het auteursrecht en de naburige rechten 
van vele lidstaten zijn gebaseerd.’

10 Artikel 8 van die richtlijn (‘Uitzending en medede-
ling aan het publiek’) bepaalde in lid 2:

‘De lidstaten stellen een recht in om ervoor te zorgen 
dat één enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd 
door de gebruiker, wan neer een voor handelsdoelein-
den uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan 
wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor eni-
gerlei mededeling aan het publiek, en dat deze vergoe-
ding wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende 
kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij ge-
breke van overeenstemming tussen uitvoerende kun-
stenaars en producenten van fonogrammen kunnen de 
lidstaten bepalen volgens welke voorwaarden deze ver-
goeding tussen beide par tij en wordt verdeeld.’

11 Richtlijn 92/100 is ingetrokken en gecodificeerd 
bij richtlijn 2006/115.

  Richtlijn 2001/29
12 Artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Eu ro-
pees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 be tref fen de de 
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harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht 
en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB 
2001, L 167, blz. 10), met als opschrift ‘Reproductierecht’, 
bepaalt:

‘De lidstaten voorzien ten behoeve van:
a) auteurs, met betrekking tot hun werken,
b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de 
vastleggingen van hun uitvoeringen,
c) producenten van fonogrammen, met betrekking 
tot hun fonogrammen,
[…]
  in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, 
tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke repro-
ductie van dit materiaal, met welke middelen en in wel-
ke vorm ook, toe te staan of te verbieden.’

  Richtlijn 2006/115
13 De overwegingen 5 en 7 van richtlijn 2006/115 
luiden als volgt:

‘(5) Het cre a tie ve en artistieke werk van auteurs en 
uitvoerende kunstenaars maakt een passend inkomen 
noodzakelijk als basis voor verder creatief en artistiek 
werk en de investeringen die met name voor de produc-
tie van fonogrammen en films vereist zijn, zijn bijzon-
der hoog en riskant en de mogelijkheid om dit inkomen 
veilig te stellen en deze investering terug te verdienen, 
kan alleen daad wer ke lijk worden gegarandeerd door 
een passende ju ri dische bescherming van de betrokken 
rechthebbenden.
[…]
(7) De wetgeving van de lidstaten moet zo da nig wor-
den gehar mo niseerd, dat zij niet in strijd komt met in-
ter na tio na le verdragen waarop de wetten be tref fen de 
het auteursrecht en de naburige rechten van vele lidsta-
ten zijn gebaseerd.’

14 De bewoordingen van artikel 8, lid 2, van richtlijn 
2006/115 zijn identiek aan die van artikel 8, lid 2, van richt-
lijn 92/100.

  Spaans recht
15 Artikel 108, lid 4, van Real Decreto Legislativo 
1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armo-
nizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia 
(koninklijk wetsbe sluit 1/1996 houdende goedkeuring van 
de geconsolideerde tekst van de wet op de intellectuele ei-
gendom, met formalisering, verduidelijking en aanpassing 
van de geldende wettelijke bepalingen ter zake) van 12 
april 1996 (BOE nr. 97 van 22 april 1996, blz. 14369), in de 
versie die van toepassing is op het hoofdgeding (hierna: 
‘LPI’), bepaalt:

‘Zij die een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram 
of een reproductie daarvan gebruiken voor enigerlei me-

dedeling aan het publiek, dienen één enkele billijke ver-
goeding uit te keren aan de uitvoerende kunstenaars en 
producenten van fonogrammen, en deze vergoeding 
wordt verdeeld tussen de uitvoerende kunstenaars en 
producenten van fonogrammen. Bij gebreke van overeen-
stemming tussen uitvoerende kunstenaars en producen-
ten van fonogrammen over de verdeling, wordt de ver-
goeding in gelijke delen verdeeld […]’.

16 Artikel 114, lid 1, LPI bepaalt:

‘On der ‘fonogram’ wordt verstaan iedere uitsluitend 
hoorbare vastlegging van de uitvoering van een werk of 
van andere klanken.’

17 De formulering van artikel 116, lid 2, LPI, dat deel 
uitmaakt van de titel be tref fen de de rechten van producen-
ten van fonogrammen, is identiek aan die van artikel 108, 
lid 4, LPI.

  Hoofdgeding en prejudiciële vragen
18 Op 29 juli 2010 hebben AGEDI en AIE een vorde-
ring ingesteld tegen Atresmedia bij de Juzgado de lo 
Mercantil núm. 4 Bis de Madrid (handelsrechter Madrid, 
Spanje), strekkende tot veroordeling van Atresmedia tot 
betaling van een scha de ver goe ding wegens de mededeling 
van voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogrammen of 
van reproducties daarvan aan het publiek tussen 1 juni 
2003 en 31 december 2009 via de door Atresmedia geëx-
ploiteerde televisiezenders en wegens de ongeoorloofde 
reproductie van fonogrammen voor voornoemde medede-
ling aan het publiek.
19 Nadat deze vordering door de Juzgado de lo 
Mercantil de Madrid ongegrond was verklaard, hebben 
AGEDI en AIE hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 
deze rechter bij de Audiencia Provincial de Madrid (rechter 
in tweede aanleg Madrid, Spanje), die dit vonnis heeft ver-
nietigd en hun vordering volledig heeft toegewezen.
20 Atresmedia heeft bij de verwijzende rechter cas-
satieberoep ingesteld tegen het arrest van de Audiencia 
Provincial de Madrid.
21 Deze rechter merkt op dat het cassatieberoep uit-
sluitend betrekking heeft op de vraag of de door Atresmedia 
verrichte mededeling aan het publiek van audiovisuele 
werken op haar televisiezenders recht geeft op de enkele 
billijke vergoeding waarin het Spaanse recht voorziet in ar-
tikel 108, lid 4, en artikel 116, lid 2, LPI, die overeenkomen 
met de Unie rechtelijke bepalingen van artikel 8, lid 2, van 
richtlijn 92/100 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. In 
het bijzon der merkt de verwijzende rechter op dat het aan 
hem staat om te bepalen of de betrokken uitvoerende kun-
stenaars en producenten van fonogrammen die enkele bil-
lijke vergoeding kunnen vragen zodra een voor handels-
doeleinden uitgegeven fonogram of een reproductie 
daarvan is opgenomen of ‘gesynchroniseerd’ in een audio-
visuele opname die de vastlegging van een audiovisueel 
werk bevat.
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22 Diezelfde rechter voegt hieraan toe dat AGEDI en 
AIE scha de ver goe ding vorderen van Atresmedia wegens de 
mededeling aan het publiek van audiovisuele werken die 
tussen 1 juni 2003 en 31 december 2009 heeft plaatsge-
vonden, zodat zowel richtlijn 92/100 als richtlijn 2006/115 
ratione temporis van toepassing is op het hoofdgeding.
23 In die om stan dig he den heeft de Tribunal Supremo 
(hoogste rechterlijke instantie, Spanje) de behandeling van 
de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële 
beslissing over de volgende vragen:

‘1) Omvat het begrip ‘reproductie van een voor han-
delsdoeleinden uitgegeven fonogram’ in artikel 8, lid 2, 
van richtlijnen 92/100 en 2006/115 de reproductie van 
een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram in 
een audiovisuele opname die de vastlegging van een au-
diovisueel werk bevat?
2) Indien de vorige vraag bevestigend wordt beant-
woord, is een televisie-omroeporganisatie die voor eni-
gerlei mededeling aan het publiek een audiovisuele opna-
me gebruikt die de vastlegging van een cinematografisch 
of audiovisueel werk bevat waarin een voor handelsdoel-
einden uitgegeven fonogram is gereproduceerd, dan ge-
houden tot betaling van de enkele billijke vergoeding 
waarin artikel 8, lid 2, van voornoemde richtlijnen voor-
ziet?’

  Be ant woor ding van de prejudiciële vragen
24 Vooraf zij opgemerkt dat in het hoofdgeding vast-
staat dat voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram-
men of reproducties daarvan zijn verwerkt in audiovisuele 
opnamen die de vastlegging van audiovisuele werken be-
vatten, en dat deze audiovisuele opnamen vervolgens aan 
het publiek zijn meegedeeld op televisiezenders waarvan 
Atresmedia eigenaar is.
25 In zoverre hebben de vragen van de verwijzende 
rechter geen betrekking op de reproductie van der ge lij ke 
fonogrammen op het ogenblik dat zij in die audiovisuele 
opnamen worden verwerkt. Die rechter preciseert immers 
dat de betrokken rechthebbenden hebben ingestemd met 
die verwerking en dat zij in ruil een vergoeding hebben 
ontvangen over een komstig de toepasselijke contractuele 
regelingen.
26 De verwijzende rechter wenst daarentegen te ver-
nemen of de betrokken uitvoerende kunstenaars en produ-
centen van fonogrammen de enkele billijke vergoeding als 
bedoeld in artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 en artikel 8, 
lid 2, van richtlijn 2006/115 dienen te ontvangen wan neer 
der ge lij ke audiovisuele opnamen vervolgens aan het pu-
bliek worden meegedeeld.
27 In die om stan dig he den moet worden geoordeeld 
dat de verwijzende rechter met zijn vragen, die samen 
moeten worden on derzocht, in wezen wenst te vernemen 
of artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 en artikel 8, lid 2, van 
richtlijn 2006/115 aldus moeten worden uitgelegd dat de 
gebruiker de in deze bepalingen bedoelde enkele billijke 
vergoeding dient te betalen wan neer hij een audiovisuele 

opname die de vastlegging van een audiovisueel werk be-
vat waarin een fonogram of een reproductie daarvan is op-
genomen, meedeelt aan het publiek.
28 In herinnering zij gebracht dat artikel 8, lid 2, van 
richtlijn 92/100 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 
bepalen dat de lidstaten een recht instellen om ervoor te 
zorgen dat een enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd 
door de gebruiker, wan neer een voor handelsdoeleinden 
uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan wordt ge-
bruikt voor uitzending via de ether of voor enigerlei mede-
deling aan het publiek.
29 Zoals het Hof reeds in herinnering heeft gebracht, 
vormt deze vergoeding de tegenprestatie voor het gebruik 
van een commercieel fonogram in het kader van een der-
ge lij ke uitzending of mededeling aan het publiek (zie in 
die zin arresten van 6 februari 2003, SENA, C-245/00, 
EU:C:2003:68, punt 37, en 14 juli 2005, Lagardère Active 
Broadcast, C-192/04, EU:C:2005:475, punt 50).
30 Die bepalingen verlenen de daarin bedoelde per-
so nen een recht van compenserende aard waarbij de aan-
leiding voor dit recht bestaat in de uitzending of de mede-
deling aan het publiek van de uitvoering van een werk dat 
is vastgelegd op een voor handelsdoeleinden uitgegeven 
fonogram of op een reproductie daarvan (zie in die zin ar-
rest van 8 september 2020,  Recorded Artists Actors 
Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, punt 54 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
31 In die om stan dig he den dient te worden nagegaan 
of een audiovisuele opname die de vastlegging van een au-
diovisueel werk bevat, zoals de opname die is bedoeld in 
punt 27 van het on derhavige arrest, moet worden aange-
merkt als een ‘fonogram’ of als een ‘reproductie daarvan’ in 
de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 of artikel 8, 
lid 2, van richtlijn 2006/115.
32 In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat 
noch de richtlijnen 92/100 en 2006/115, noch de andere 
richtlijnen van de Unie op het gebied van het auteursrecht 
het begrip ‘fonogram’ definiëren, en dat zij evenmin uit-
druk ke lijk verwijzen naar het recht van de lidstaten om de 
draagwijdte van dit begrip te bepalen.
33 Volgens vaste rechtspraak moeten de bewoordin-
gen van een Unie rechtelijke bepaling die voor de vaststel-
ling van haar betekenis en draagwijdte niet uit druk ke lijk 
naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de 
gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, waar-
bij rekening moet worden gehouden met de bewoordingen, 
de context en de ontstaansgeschiedenis van die bepaling 
alsmede met het in ter na tio naal recht en de doelstellingen 
van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arrest van 8 sep-
tember 2020,  Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, 
EU:C:2020:677, punt 46 en aldaar aangehaalde recht-
spraak).
34 In dit verband zij eraan herinnerd dat de bepalin-
gen van richtlijn 92/100 en richtlijn 2006/115 moeten wor-
den uitgelegd in het licht van het in ter na tio naal recht, en in 
het bijzon der van het verdragsrecht waaraan deze instru-
menten juist uitvoering beogen te geven, zoals uit druk ke-
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lijk in herinnering is gebracht in de tiende overweging van 
richtlijn 92/100 en overweging 7 van richtlijn 2006/115 (zie 
in die zin arrest van 8 september 2020,  Recorded Artists 
Actors Performers, C-265/19, EU:C:2020:677, punt 51 en al-
daar aangehaalde rechtspraak).
35 Zoals de advocaat-generaal in punt 36 van zijn 
conclusie heeft opgemerkt, blijkt uit de toelichting bij het 
voorstel voor een richtlijn van de Raad be tref fen de het ver-
huurrecht, het uitleenrecht en bepaalde, met het auteurs-
recht verwante rechten [COM(90) 586 def.], dat voorafging 
aan de vaststelling van richtlijn 92/100, dat de in deze 
richtlijn gehanteerde begrippen basisbegrippen waren op 
het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten, en 
dat de betekenis daarvan reeds grotendeels indirect gehar-
mo niseerd was door het verdragsrecht, zodat bij de toepas-
sing van die richtlijn een beroep moest worden gedaan op 
de begrippen die met name in het Verdrag van Rome wor-
den gebruikt.
36 Het is juist dat de bepalingen van het Verdrag van 
Rome geen deel uitmaken van de rechtsorde van de Unie, 
aangezien de Unie geen partij is bij dit verdrag. Het Hof 
heeft evenwel reeds in herinnering gebracht dat het 
Verdrag van Rome indirecte gevolgen heeft binnen de Unie 
(zie in die zin arrest van 15 maart 2012, SCF, C-135/10, 
EU:C:2012:140, punten 42 en 50).
37 In artikel 3, on der b), van het Verdrag van Rome 
wordt het begrip ‘fonogram’ gedefinieerd als iedere ‘uit-
sluitend hoorbare’ vastlegging van klanken van een uitvoe-
ring of van andere klanken. Bijgevolg kan een vastlegging 
van beelden en klanken niet on der het begrip ‘fonogram’ 
vallen, aangezien een der ge lij ke vastlegging niet kan wor-
den aangemerkt als ‘uitsluitend hoorbaar’.
38 Voorts dient in herinnering te worden gebracht dat 
het begrip ‘fonogram’ als bedoeld in artikel 8, lid 2, van 
richtlijn 2006/115, waarbij artikel 8, lid 2, van richtlijn 
92/100 onge wij zigd is overgenomen, in overeenstemming 
met het equivalente begrip in het WPPT moet worden uitge-
legd [zie in die zin arresten van 15 maart 2012, Phonographic 
Performance (Ireland), C-162/10, EU:C:2012:141, punt 58, en 
8 september 2020,  Recorded Artists Actors Performers, 
C-265/19, EU:C:2020:677, punt 62], aangezien de bepalin-
gen van dit verdrag een integrerend bestanddeel van de 
rechtsorde van de Unie zijn en bijgevolg in de Unie van toe-
passing zijn (zie in die zin arrest van 15 maart 2012, SCF, 
C-135/10, EU:C:2012:140, punten 38 en 39).
39 Volgens artikel 2, on der b), WPPT wordt on der ‘fo-
nogram’ verstaan ‘de vastlegging van de geluiden van een 
uitvoering of van andere geluiden, of van een weergave van 
geluiden anders dan in de vorm van een vastlegging, opge-
nomen in een cinematografisch werk of een ander audiovi-
sueel werk’.
40 In dit verband blijkt uit de Guide to the Copy right 
and Related Rights  Treaties Administered by WIPO (gids be-
tref fen de de door de WIPO beheerde verdragen inzake het 
auteursrecht en de naburige rechten), een door de WIPO 
opgesteld uitleggingsdocument dat niet ju ri disch bindend 
is maar niet te min helpt bij de uitlegging van het WPPT [zie 

naar analogie, met betrekking tot de gids van de Berner 
Conventie voor de bescherming van werken van letterkun-
de en kunst (Akte van Parijs van 24 juli 1971), in de versie 
die voortvloeit uit de wij zi ging van 28 september 1979, ar-
rest van 4 oktober 2011, Football Association Premier 
League e.a., C-403/08 en C-429/08, EU:C:2011:631, punt 
201 en aldaar aangehaalde rechtspraak], dat de definitie 
van ‘fonogram’ als bedoeld in artikel 3, on der b), van het 
Verdrag van Rome door het WPPT is geactualiseerd, het-
geen met name ‘tot gevolg heeft dat wan neer een audiovi-
suele vastlegging geen werk vormt, een vastlegging van de 
geluiden van een uitvoering of van andere geluiden, of van 
een weergave van geluiden, die is opgenomen in een der-
ge lij ke audiovisuele vastlegging, moet worden beschouwd 
als een ‘fonogram’’, zoals de advocaat-generaal even eens in 
wezen in herinnering heeft gebracht in punt 50 van zijn 
conclusie.
41 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat zowel de 
bewoordingen van artikel 2, on der b), WPPT als het in het 
vorige punt bedoelde document uitsluiten dat een in een 
cinematografisch werk of een ander audiovisueel werk op-
genomen vastlegging van geluiden on der het begrip ‘fono-
gram’ in de zin van deze bepaling valt.
42 Zoals AGEDI, AIE en de Spaanse regering hebben 
benadrukt, wordt in de gemeenschappelijke verklaring be-
tref fen de artikel 2, on der b), WPPT, die is vastgesteld tij-
dens de diplomatieke conferentie van 20 december 1996 
over bepaalde vraagstukken op het gebied van auteurs-
recht en naburige rechten en die over een komstig artikel 
31, lid 2, on der a), van het Verdrag van Wenen inzake het 
verdragenrecht een wezenlijk element voor de uitlegging 
van die bepaling vormt, gepreciseerd dat ‘uit de definitie 
van fonogram in artikel 2, on der b), niet mag worden afge-
leid dat rechten op fonogrammen op enigerlei wijze wor-
den beïnvloed door de belichaming daarvan in een cine-
matografisch of ander audiovisueel werk’.
43 Deze gemeenschappelijke verklaring kan echter 
niet afdoen aan de voorgaande overwegingen.
44 Uit die gemeenschappelijke verklaring kan im-
mers worden afgeleid dat een in een cinematografisch 
werk of een ander audiovisueel werk opgenomen fono-
gram zijn hoedanigheid van ‘fonogram’ verliest wan neer 
het deel uitmaakt van een dergelijk werk, maar dat deze 
om stan dig heid geen invloed heeft op de rechten op dat fo-
nogram in geval van gebruik daarvan onafhankelijk van het 
betrokken werk.
45 Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door 
het in punt 40 van dit arrest vermelde document, waaruit 
blijkt dat diezelfde gemeenschappelijke verklaring beoogt 
te verdui de lij ken dat ‘fonogrammen alleen in [een cinema-
tografisch of ander audiovisueel werk] mogen worden ge-
bruikt op basis van passende contractuele regelingen, 
waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de [in 
het WPPT vervatte] rechten van producenten van fono-
grammen, en dat als de fonogrammen opnieuw onafhan-
kelijk van het audiovisuele werk worden gebruikt, ze moe-
ten worden beschouwd als fonogrammen’.
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46 In casu is in punt 25 van dit arrest reeds opge-
merkt dat de betrokken rechthebbenden hebben inge-
stemd met de opneming van de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde fonogrammen in audiovisuele werken, en dat 
zij in ruil een vergoeding hebben ontvangen over een-
komstig de toepasselijke contractuele regelingen. Voorts 
wordt geenszins gesteld dat deze fonogrammen opnieuw 
worden gebruikt onafhankelijk van het audiovisuele werk 
waarin zij werden opgenomen.
47 In die om stan dig he den moet worden geoordeeld 
dat een audiovisuele opname die de vastlegging van een 
audiovisueel werk bevat, niet kan worden aangemerkt als 
een ‘fonogram’ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 
92/100 of artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115.
48 In de tweede plaats moet met betrekking tot het 
in deze bepalingen gehanteerde begrip ‘reproductie [van 
een fonogram]’, dat niet is gedefinieerd in voormelde richt-
lijnen, die evenmin uit druk ke lijk verwijzen naar het recht 
van de lidstaten om de draagwijdte ervan te bepalen, wor-
den opgemerkt dat artikel 3, on der e), van het Verdrag van 
Rome – waarmee om de in de punten 34 tot en met 36 van 
dit arrest uiteengezette redenen rekening moet worden ge-
houden – ‘reproductie’ definieert als ‘het maken van een 
exem plaar of van exem pla ren van een vastlegging’.
49 Zoals de advocaat-generaal in punt 71 van zijn 
conclusie in wezen heeft opgemerkt, ziet deze definitie 
evenwel op de handeling die bestaat in het reproduceren 
van de betrokken vastlegging.
50 Een der ge lij ke handeling, waarop het in artikel 2 
van richtlijn 2001/29 bedoelde recht van preventieve aard 
betrekking heeft, valt niet on der artikel 8, lid 2, van richt-
lijn 92/100 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, die 
niet voorzien in een dergelijk recht van preventieve aard 
maar in een recht van compenserende aard, waarbij de 
aanleiding voor dit recht – zoals in punt 30 van dit arrest in 
herinnering is gebracht – bestaat in de mededeling aan het 
publiek van de uitvoering van een werk dat is vastgelegd 
op een fonogram of op een reproductie daarvan, waarbij 
reproductie in het kader van die bepalingen moet worden 
begrepen als een exem plaar van een fonogram dat voort-
komt uit een der ge lij ke handeling van reproductie.
51 Aangezien een audiovisuele opname die de vast-
legging van een audiovisueel werk bevat, om de in de pun-
ten 34 tot en met 41 van dit arrest uiteengezette redenen 
niet kan worden aangemerkt als een ‘fonogram’ in de zin 
van artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 of artikel 8, lid 2, 
van richtlijn 2006/115, kan een der ge lij ke opname om de-
zelfde redenen evenmin een exem plaar van dit fonogram 
vormen en dus evenmin on der het in die bepalingen be-
doelde begrip ‘reproductie’ van een fonogram vallen.
52 In die om stan dig he den moet worden geoordeeld 
dat een audiovisuele opname die de vastlegging van een 
audiovisueel werk bevat, niet kan worden aangemerkt als 
een ‘fonogram’ of ‘reproductie daarvan’ in de zin van arti-
kel 8, lid 2, van richtlijn 92/100 of artikel 8, lid 2, van richt-
lijn 2006/115.

53 De mededeling van een der ge lij ke opname aan 
het publiek geeft dan ook geen recht op vergoeding als be-
doeld in die bepalingen.
54 Hieraan moet worden toegevoegd dat een der ge-
lij ke uitlegging niet in strijd is met de in de zevende over-
weging van richtlijn 92/100 en in overweging 5 van richt-
lijn 2006/115 gepreciseerde doelstellingen, die beogen de 
continuïteit van het cre a tie ve en artistieke werk van au-
teurs en uitvoerende kunstenaars te waarborgen door te 
voorzien in een gehar mo niseerde ju ri dische bescherming 
die het mogelijk maakt om een passend inkomen te ont-
vangen en investeringen terug te verdienen, en aldus een 
juist evenwicht te bereiken tussen het belang van uitvoe-
rende kunstenaars en producenten van fonogrammen om 
een vergoeding te ontvangen voor de uitzending van een 
bepaald fonogram en het belang van derden om dit fono-
gram on der redelijke om stan dig he den te kunnen uitzen-
den of meedelen aan het publiek (zie in die zin arrest van 6 
februari 2003, SENA, C-245/00, EU:C:2003:68, punt 36).
55 In om stan dig he den als die van het hoofdgeding 
moeten deze doelstellingen immers worden bereikt door 
bij de opneming van de fonogrammen of reproducties 
daarvan in de betrokken audiovisuele werken passende 
contractuele regelingen te treffen tussen de houders van 
de rechten op de fonogrammen en de producenten van die 
werken, zodat de vergoeding voor de naburige rechten op 
de fonogrammen naar aanleiding van een der ge lij ke opne-
ming geschiedt aan de hand van der ge lij ke contractuele re-
gelingen.
56 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële 
vragen te worden geantwoord dat artikel 8, lid 2, van richt-
lijn 92/100 en artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 aldus 
moeten worden uitgelegd dat de gebruiker de in deze be-
palingen bedoelde enkele billijke vergoeding niet dient te 
betalen wan neer hij een audiovisuele opname die de vast-
legging van een audiovisueel werk bevat waarin een fono-
gram of een reproductie daarvan is opgenomen, meedeelt 
aan het publiek.

  Kosten
57 Ten aanzien van de par tij en in het hoofdgeding is 
de procedure als een aldaar gerezen incident te beschou-
wen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te 
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun op-
merkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor 
vergoeding in aan mer king.
Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 8, lid 2, van richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 
no vem ber 1992 be tref fen de het verhuurrecht, het uitleen-
recht en bepaalde naburige rechten op het gebied van in-
tellectuele eigendom, en artikel 8, lid 2, van richtlijn 
2006/115/EG van het Eu ro pees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 be tref fen de het verhuurrecht, het uit-
leenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van 
intellectuele eigendom, moeten aldus worden uitgelegd 
dat de gebruiker de in deze bepalingen bedoelde enkele 
billijke vergoeding niet dient te betalen wan neer hij een 
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audiovisuele opname die de vastlegging van een audiovi-
sueel werk bevat waarin een fonogram of een reproductie 
daarvan is opgenomen, meedeelt aan het publiek.

  Noot

  Inleiding
1. Een geluidsopname verliest zijn status als fono-
gram zodra die met toestemming van de naburig rechtheb-
benden is samengevoegd met beeld. Degene die het sa-
mengevoegde audiovisuele werk vervolgens openbaar 
maakt, hoeft daarvoor niet de in art. 8 lid 2 Verhuurricht-
lijn genoemde billijke vergoeding te betalen.2
2. Dit is in twee zinnen de uitkomst van het 
Atresmedia-arrest3 van het Europese Hof van Justitie (hier-
na: het “Hof”). Die uitkomst is verstrekkend voor de zoge-
naamde sync-praktijk. Voordat ik het arrest en de gevolgen 
daarvan bespreek, leg ik eerst in een notendop uit wat syn-
cing is. 

  Syncs
3. Synchronisatie, oftewel syncing, is de term die 
men gebruikt voor het combineren van beeld met muziek. 
Ik leg deze praktijk uit aan de hand van het voorbeeld van 
een filmproducent.
4. Een filmproducent zal vaak in zijn film bepaalde, 
reeds bestaande, muziek willen gebruiken. Daarvoor moet 
hij toestemming vragen van (i) de auteursrechthebbenden 
op de muziek en (ii) de naburig rechthebbenden met be-
trekking tot een bepaalde opname van die muziek. Aan de 
auteursrechtkant is toestemming nodig van alle componis-
ten en tekstdichters en, indien aanwezig, hun muziekuit-
gevers (oftewel publishers). In de praktijk vindt de on der-
han de ling vaak rechtstreeks plaats met de betrokken 
publishers.4 De auteursrechtlicentie wordt vaak sync license 
genoemd.5 Aan de zijde van de naburige rechten is de toe-
stemming vereist van de uitvoerend kunstenaars en de fo-
nogrammenproducent. Vaak is een platenmaatschappij 
aan te merken als fonogrammenproducent en dus de partij 
die (doorgaans mede namens de uitvoerend kunstenaars) 
on derhandelt over de licentie op het gebruik van de opna-
me (de zogenaamde master), oftewel de master license. De 
betrokken uitvoerend kunstenaars krijgen een deel van de 

2 Ik gebruik in deze annotatie voor de leesbaarheid de Ne der landse term 
‘openbaar maken’. Art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn heeft het over “uitzending 
via de ether of (…) enigerlei mededeling aan het publiek”. Het gaat daarbij 
om immateriële openbaarmakingen.

3 HvJ EU 18 no vem ber 2020, C-147/19, ECLI:EU:C:2020:935 (Atresmedia/
AGEDI & AIE).

4 Indien toestemming van de auteursrechthebbenden wordt verkregen, 
moet overigens vaak nog wel een licentie bij Buma/Stemra worden afgeno-
men. Ook betaling vindt vaak plaats via Buma/Stemra, op welke betaling 
Buma/Stemra ook het gebruikelijke per cen ta ge inhoudt. Als auteursrecht-
hebbenden en publishers de sync-rechten hebben uitgesloten bij Buma/
Stemra op basis van zogenaamd ‘flexibel beheer’, of zij zijn niet bij Buma/
Stemra aangesloten, dan valt Buma/Stemra weg als tussenpersoon.

5 De term sync license is wat verwarrend, omdat in de praktijk met de term 
syncs soms alleen wordt verwezen naar de auteursrechtlicentie, maar 
soms ook naar het gehele proces van het verkrijgen van toestemming van 
alle rechthebbenden, dus zowel auteurs- als naburig rechthebbenden.

overeengekomen vergoeding op basis van hun afspraken 
met de platenmaatschappij.6
5. Uit ein delijk heeft de filmproducent dus twee li-
centies nodig om een bestaand nummer te kunnen gebrui-
ken in zijn film.7 In het algemeen wordt per licentie een 
lumpsum betaald, waarbij het licentiebedrag wordt over-
eengekomen op basis van allerlei parameters, zoals de 
duur van het gebruik (een snippet, of een heel nummer), de 
plaats van het gebruik binnen het audiovisuele werk (als ti-
telsong, of minder prominent), territorium, etc.
6. De voornoemde praktijk staat bekend als synchroni-
zation licensing. Daarmee zijn we echter nog niet toegeko-
men aan het eigenlijke on derwerp van de Atresmedia-zaak: 
de uitzending van de muziek (die is opgenomen in de film) 
door bij voor beeld een omroeporganisatie. Laatstgenoemde 
on derhandelt met de filmproducent over het uitzenden van 
de film. De rechthebbenden op de gebruikte muziek zijn 
daar dus niet meer bij betrokken. Maar voor uitzending van 
de film, diende een omroeporganisatie tot op heden wél 
(ook) een licentie af te nemen van zowel de betrokken au-
teursrechtorganisatie (in NL: Buma/Stemra) als de betrokken 
naburige rechtenorganisatie (in NL: Sena).8 Voor uitzending 
van de film kregen de auteurs- en naburig rechthebbenden 
dus nog een extra vergoeding, bovenop de vergoeding die zij 
al kregen vanwege de door hen afgesloten sync en master li-
censes. Door de vergoeding die (in dit voorbeeld) de omroep-
organisatie aan Sena moest betalen, én de uitbetaling die 
Sena op die grond aan haar rechthebbenden verrichte, is met 
het Atresmedia-arrest een streep komen te staan.

  De voorgeschiedenis
7. De Spaanse collectieve beheersorganisaties voor 
respectievelijk het beheer van de naburige rechten van fo-
nogrammenproducenten (AGEDI) en uitvoerend kunste-
naars (AIE) sleepten in 2010 Atresmedia voor de rechter. 
Atresmedia is een Spaanse on der ne ming die eigenaar is 
van meerdere televisiezenders. AGEDI en AIE vorderen een 
forse scha de ver goe ding van Atresmedia wegens het ver-
meend ongeoorloofd openbaar maken van opnamen van 
muziek van bij AGEDI en AIE aangesloten rechthebbenden 
via de door Atresmedia geëxploiteerde televisiekanalen 
over een perio de van ruim zes jaar.
8. In eerste aanleg concludeert de Madrileense han-
delsrechter, kort gezegd, dat Atresmedia geen scha de ver-
goe ding verschuldigd is, omdat de synchronisatie van een 
reeds bestaand fonogram in een audiovisueel werk een 

6 Soms gaat het hierbij om de ‘gewone’ royaltyper cen ta ges die de artiesten 
met het label hebben afgesproken voor allerhande vormen van exploitatie, 
maar ook komt voor dat voor syncs aparte afspraken worden gemaakt, 
waarbij sync-inkomsten bij voor beeld 50/50 tussen label en artiest worden 
verdeeld.

7 Dit geldt althans over het algemeen voor muziek van Ne der landse bodem. 
Voor bij voor beeld het gebruik van een Ame ri kaanse master, althans een 
master waarop Ame ri kaanse artiesten meedoen, is de si tu a tie veel com-
plexer. In voorkomend geval moet dan ook verplicht worden afgedragen 
aan de Ame ri can Federation of Musicians en/of SAG/AFTRA.

8 Een auteursrechtlicentie blijft natuurlijk nodig, ongeacht de vraag wat er 
nu op naburig rechtenvlak moet gebeuren.

Jurisprudentie AUTEURSRECHT, NABURIGE RECHTEN



Afl. 1 - februari 202146 IER 2021/6

nieuw zelfstandig afgeleid werk in het leven roept, waar-
door het vergoedingsrecht wegens openbaarmaking ver-
valt zodra voor de synchronisatie wordt betaald.9
9. AGEDI en AIE gaan tegen dat vonnis in beroep en 
vorderen dat Atresmedia alsnog (ook) wordt veroordeeld 
tot betaling van een scha de ver goe ding wegens het open-
baar maken van de gesynchroniseerde werken. Het 
Madrileense hof wijst de vordering van AGEDI en AIE als-
nog toe.
10. Atresmedia stelt vervolgens cassatieberoep in bij 
de Spaanse Ho ge Raad waarin zij uitsluitend de vraag voor-
legt of de door Atresmedia verrichte openbaarmakingen 
aan uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten 
het recht geven op een billijke vergoeding. De Tribunal 
Supremo stelt vervolgens twee prejudiciële vragen aan het 
Hof over de uitleg van art. 8 lid 2 van richtlijnen 92/100/EEG 
en 2006/115/EG (hierna gezamenlijk door mij aangeduid 
als: de “Verhuurrichtlijn”).10 Het Hof herformuleert de vra-
gen tot één vraag, namelijk of een gebruiker de in art. 8 
lid 2 Verhuurrichtlijn bedoelde enkele billijke vergoeding 
dient te betalen wan neer hij een audiovisuele opname die 
de vastlegging van een audiovisueel werk bevat waarin een 
fonogram of een reproductie daarvan is opgenomen, mee-
deelt aan het publiek (r.o. 27).

  Werking en reikwijdte art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn
11. Art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn schrijft lidstaten on-
der meer voor een recht in te stellen op basis waarvan één 
enkele billijke vergoeding wordt uitgekeerd door de ge-
bruiker, wan neer een voor handelsdoeleinden uitgegeven 
fonogram of een reproductie daarvan wordt gebruikt voor 
uitzending via de ether of voor enigerlei mededeling aan 
het publiek. In Ne der land is deze vergoeding geregeld in 
art. 7 van de Wet op de Naburige Rechten (de “WNR”). Sena 
incasseert die billijke vergoeding (art. 15 WNR).
12. Ik roep nog even enkele kernbegrippen in herin-
nering. Er moet sprake zijn van een ‘voor handelsdoelein-
den uitgegeven fonogram of een reproductie daarvan’.11 
On der fonogram wordt verstaan ieder uitsluitend hoorbare 
vastlegging van klanken van een uitvoering of van andere 
klanken.12 Van een reproductie is sprake in geval van het 
maken van een exem plaar of exem pla ren van een vastleg-
ging.13 Art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn is alleen van toepassing 
op fonogrammen die voor handelsdoeleinden zijn uitgege-

9 Overigens gelast de Madrileense rechter Atresmedia vervolgens alsnog een 
scha de ver goe ding te betalen, maar kennelijk op andere gronden; zie con-
clusie A-G Tanchev 16 juli 2020, C-147/19, ECLI:EU:C:2020:597, r.o. 24.

10 Richtlijn 92/100/EG en richtlijn 2006/115/EG betreffen de oude en de nieu-
we versie van de richtlijn be tref fen de het verhuurrecht, het uitleenrecht 
en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom. 
De gevorderde scha de ver goe ding ziet op openbaarmakingen die tussen 1 
juni 2003 en 31 december 2009 hebben plaatsgevonden, tijdens welke 
perio de eerst de oude en later de nieuwe richtlijn gold.

11 Art. 7 WNR heeft het over een “voor commerciële doeleinden uitgebracht 
fonogram of een reproduktie daarvan”. De betekenis is uiteraard hetzelfde.

12 Art. 3 sub b van het In ter na tio naal Verdrag inzake de bescherming van uit-
voerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgani-
saties van 1961 (het: “Verdrag van Rome”). Vgl. Art. 1 sub c WNR.

13 Art. 3 sub e Verdrag van Rome. Vgl. art. 1 sub f WNR.

ven en reproducties daarvan.14 Deze vergoedingsregeling is 
dus niet van toepassing op bij voor beeld het uitzenden van 
live-concerten en op exclusieve basis vervaardigde op-
drachtmuziek; daarop is in Ne der land gewoon het ver-
bodsrecht van toepassing.15

13. Het gaat om een vergoedingsaanspraak wegens 
immateriële vormen van openbaarmaking.16 Zowel het ver-
spreidingsrecht als het recht een fonogram voor het pu-
bliek be schik baar te stellen op zo da nige wijze dat zij daar-
toe op een door hen individueel gekozen plaats en tijd 
toegang toe hebben vallen niet on der de vergoedingsrege-
ling van dit artikel.17 Daarvoor geldt andermaal het ‘gewo-
ne’ verbodsrecht.18

14. Het vergoedingsrecht komt toe aan de uitvoerend 
kunstenaars en fonogrammenproducenten. In het kader 
van de exploitatie van fonogrammen hebben we het daar-
bij in de regel natuurlijk over musici en platenmaatschap-
pijen.19

  De beslissing van het Hof
15. Tussen par tij en is niet in geschil dat voor handels-
doeleinden uitgegeven fonogrammen of reproducties daar-
van zijn gebruikt om met visuele opnamen te worden gesyn-
chroniseerd (r.o. 24). Daarvoor hebben de rechthebbenden 
toestemming verleend. De vraag die het Hof dient te be ant-
woor den, is of de openbaarmaker vervolgens óók nog een 
vergoeding dient te betalen op basis van art. 8 lid 2 Verhuur-
richtlijn. De hamvraag is daarbij of het voor commerciële 
doeleinden uitgebrachte fonogram zijn status als zo da nig 
verliest zodra het (met toestemming) is gesynchroniseerd 
met beeld.
16. Het Hof on derzoekt daarom wat de begrippen ‘fo-
nogram’ en ‘een reproductie daarvan’ inhouden (r.o. 31). 
Het begrip ‘fonogram’ wordt niet gedefinieerd in enig Eu-
ropese richtlijn (r.o. 32). Het Hof sluit daarom, in navolging 
van A-G Tanchev, aan bij het begrip ‘fonogram’ in het 
Verdrag van Rome (r.o. 35). Daarnaast overweegt het Hof 
dat het begrip even eens moet worden uitgelegd in over-
eenstemming met het WPPT (r.o. 38). Het Hof maakt ver-
volgens gebruik van de Guide to the Copy right and Related 

14 De definitie van een voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram, 
zoals opgenomen in art. 7 WNR, is in 2008 uitgebreid door aanpassing aan 
art. 15 lid 4 van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele 
eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen uit 1996 (het: “WPPT”). 
Zie voor de belangrijke gevolgen van die uitbreiding on der meer Spoor/
Verkade/Visser, Auteursrecht 2019, p. 863.

15 Laatste volzin van art. 7 lid 1 WNR. Zie ook Visser, in: T&C Intellectuele ei-
gendom, art. 7 WNR aant. 2.

16 Vgl. Art. 2 lid 1 sub d en art. 6 lid 1 sub c WNR. Voor een uitgebreide toe-
lichting op de in art. 7 WNR bedoelde vorm van openbaar maken verwijs 
ik naar Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht 2019, p. 850 e.v.

17 Belangrijke muziekdiensten zoals download- en streamingdiensten vallen 
dus niet on der het vergoedingsrecht van art. 7 WNR, maar on der het ver-
bodsrecht.

18 Visser, in: T&C Intellectuele eigendom, art. 7 WNR aant. 2.
19 Zeker tegenwoordig kan men er niet zomaar meer van uitgaan dat een pla-

tenmaatschappij als fonogrammenproducent heeft te gelden. Ik verwijs 
naar het arrest in de Spinnin & MAS/Martin Garrix-zaak van het Hof Arn-
hem-Leeu war den van 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11117, 
m.nt. B. Schipper, AMI 2020/3-4, r.o. 7.77 e.v. (cassatieberoep ingesteld).
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Rights  Treaties Administered by WIPO om het WPPT uit te 
leggen (r.o. 40).20

17. Het Hof concludeert dat art. 2 sub b WPPT en het 
uitleggingsdocument uitsluiten dat een in een audiovisu-
eel werk opgenomen vastlegging van geluiden on der het 
begrip ‘fonogram’ valt (r.o. 41). Die conclusie kan men op 
basis van het Verdrag van Rome nog niet direct trekken, 
maar het WPPT laat eigenlijk weinig ruimte voor discussie. 
On der het begrip ‘fonogram’ verstaat het WPPT namelijk 
“de vastlegging van de geluiden van een uitvoering of van 
andere geluiden, of van een weergave van geluiden anders 
dan in de vorm van een vastlegging, opgenomen in een ci-
nematografisch werk of een ander audiovisueel werk”.21 En 
daarmee is het pleit in feite beslecht.
18. AGEDI en AIE hadden nog gewezen op het feit dat 
de gemeenschappelijke verklaring bij art. 2 sub b WPPT be-
schrijft dat uit de definitie van een fonogram niet mag 
worden afgeleid dat rechten op fonogrammen op enigerlei 
wijze worden beïnvloed door de belichaming daarvan in 
een cinematografisch of ander audiovisueel werk (r.o. 42). 
Volgens het Hof kan die gemeenschappelijke verklaring 
niet afdoen aan zijn uitleg van het begrip ‘fonogram’ (r.o. 
43). Mijn inziens begrijpelijk overweegt het Hof dat het 
oorspronkelijke fonogram natuurlijk als fonogram be-
schermd blijft bij gebruik daarvan dat losstaat van de over-
eengekomen sync (r.o. 44). Er is ná synchronisatie geen 
sprake meer van louter geluid en dus niet van een fono-
gram in de zin van art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn (r.o. 47).
19. Volgens het Hof is na synchronisatie ook geen 
sprake van een ‘reproductie’ van een fonogram. Het Hof 
overweegt dat het begrip ‘reproductie’ ziet op de handeling 
die bestaat in het maken van een exem plaar of exem pla ren 
van een vastlegging (r.o. 48-49). Het begrip ‘reproductie’ 
moet in het kader van art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn worden 
begrepen als een exem plaar van een fonogram dat voort-
komt uit een der ge lij ke handeling van reproductie (r.o. 50). 
Het Hof concludeert dat een audiovisuele opname die de 
vastlegging van een audiovisueel werk bevat niet als fono-
gram kan worden aangemerkt en dat een der ge lij ke opna-
me daarom evenmin een exem plaar van dit fonogram kan 
vormen (r.o. 51). Daardoor valt een der ge lij ke opname dus 
ook niet on der het in art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn bedoelde 
begrip ‘reproductie’.
20. A-G Tanchev gaat in zijn conclusie uitgebreider in 
op dit begrip (r.o. 71-78 conclusie A-G). De A-G bespreekt 
o.a. de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis van het 
begrip ‘reproductie’, waarbij hij overweegt dat volgens 
hem nie mand (normaal gesproken) een typisch audiovisu-
eel werk zou beschouwen als een reproductie van een fo-
nogram dat daarin wordt gebruikt (r.o. 73 conclusie A-G). 
Hij wijst erop dat de handeling bestaande in het kopiëren 
van een reeds bestaande opname van een lied naar de 
soundtrack van een film kan worden beschouwd als een 

20 Het Hof overweegt dat genoemde WIPO Guide door de WIPO is opgesteld 
als uitleggingsdocument en dat het daarom niet ju ri disch bindend is.

21 Art. 2 sub b WPPT.

reproductiehandeling, die plaatsvindt op het moment dat 
de synchronisatie tot stand komt (r.o. 74 conclusie A-G). 
Het feit dat die synchronisatiehandeling een reproductie-
handeling is, maakt volgens hem nog niet dat het daaruit 
resulterende audiovisuele werk (waarvan het lied volgens 
de A-G vermoedelijk verreweg het kleinere en minder be-
langrijke deel is) een reproductie van dat lied is (r.o. 75 
conclusie A-G).22

21. Met de redenering van de A-G in gedachten, vind 
ik de conclusie van het Hof niet on be grij pe lijk – waarmee 
ik overigens geen uitspraak wil doen over de (on)wense-
lijkheid van de gevolgen van het arrest voor de praktijk. Als 
na synchronisatie geen sprake (meer) is van een fonogram, 
dan kan er ook geen sprake zijn van een reproductie daar-
van. De gehele of gedeeltelijke opname van een muziek-
werk in een audiovisueel werk maakt dat audiovisuele 
werk nog niet een reproductie van die muziekopname. Het 
tot stand brengen van de sync is een reproductiehandeling, 
maar het tot stand gebrachte audiovisuele werk is geen re-
productie van een fonogram.
22. Ik wijs erop dat hierover ook anders gedacht kan 
worden. Men kan wellicht ook betogen dat wél sprake is 
van het gebruik van een reproductie van een fonogram en 
dat aan die status als reproductie niets wijzigt op het mo-
ment dat die reproductie wordt gesynchroniseerd met 
beeld. We zullen het nu echter moeten doen met de inter-
pretatie van het Hof.

  Gevolgen Atresmedia-arrest voor de praktijk
23. De gevolgen van het arrest zijn groot. Sena stelde 
zich op het standpunt dat sprake is van een reproductie 
van een fonogram wan neer muziek is samengevoegd met 
beeld.23 Sena incasseerde daarom voor openbaarmaking 
van dergelijk materiaal, zoals videoclips en (veel) reclame-
spots. Naburig rechthebbenden hadden daardoor een extra 
inkomstenbron op basis van de door Sena geïnde vergoe-
ding voor openbaarmaking, maar deze lijkt te verdwij-
nen.24

24. Men kan zich echter afvragen of naburig recht-
hebbenden niet nog een verbodsrecht hebben jegens open-
baarmakers van audiovisueel materiaal. Immers, het Hof 
heeft (slechts) geoordeeld dat er bij openbaarmaking van 
een sync geen billijke vergoeding hoeft te worden betaald 
op grond van van art. 8 lid 2 Verhuurrichtlijn, omdat geen 
sprake (meer) is van een fonogram of een reproductie 
daarvan. Daarmee is volgens mij nog niet gezegd dat de na-
burig rechthebbenden – in elk geval in de Ne der landse si-
tu a tie – niet zouden kunnen terugvallen op hun verbods-

22 De A-G lijkt hier specifiek te denken aan de si tu a tie van het gebruik van 
muziek in bijv. een film. Als het gaat om bijv. reclamemuziek, dan kan men 
zich natuurlijk afvragen of sprake is van muziek die een kleiner of minder 
belangrijk deel uitmaakt van het audiovisuele werk en of dat gevolgen zou 
hebben voor de redenering van de A-G (namelijk: of in dat geval dan wel 
sprake zou zijn van een ‘reproductie’).

23 Vgl. Visser, in: T&C Intellectuele eigendom, art. 7 WNR aant. 2.
24 ‘Extra’, omdat deze inkomstenbron bestond náást de inkomsten die nabu-

rig rechthebbenden ontvingen op basis van de master license.
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recht.25 In dat kader moet on derscheid worden gemaakt 
tussen fonogrammenproducenten en uitvoerend kunste-
naars, waarbij mogelijk alleen laatstgenoemden een ver-
bodsrecht hebben.26 Die redenering licht ik toe.
25. In Ne der land hebben naburig rechthebbenden 
een verbodsrecht op basis van art. 2 WNR (uitvoerend kun-
stenaars) en art. 6 WNR (fonogrammenproducenten). Dat 
verbodsrecht is ten aanzien van de immateriële openbaar-
making van voor commerciële doeleinden uitgebrachte fo-
nogrammen of reproducties daarvan omgezet in een ver-
goedingsaanspraak (art. 7 WNR). Als we ervan moeten 
uitgaan dat na synchronisatie geen sprake meer is van een 
fonogram of een reproductie daarvan, zoals het Hof heeft 
bepaald, dan moet men mogelijk terugvallen op het alge-
mene verbodsrecht dat naburig rechthebbenden in Ne der-
land bezitten ten aanzien van immateriële openbaarma-
kingen op grond van art. 2 lid 1 sub d en art. 6 lid 1 sub c 
WNR.
26. Hierbij komt het on derscheid tussen uitvoerend 
kunstenaars en fonogrammenproducenten naar voren. Het 
Hof heeft immers uitleg gegeven aan het begrip ‘fonogram 
of een reproductie daarvan’. Op datzelfde begrip is het ver-
bodsrecht van art. 6 lid 1 sub c WNR gebaseerd. Fonogram-
menproducenten kunnen daarom volgens mij ook geen be-
roep doen op art. 6 WNR. Voor uitvoerend kunstenaars is 
het verbodsrecht daarentegen gericht op openbaarmaking 
van een ‘uitvoering of een opname van een uitvoering of 
een reproductie daarvan’. In die definitie speelt het begrip 
fonogram geen rol. In tegenstelling tot aan de status van 
het begrip ‘fonogram’ verandert aan de status van een uit-
voering volgens mij niets zodra deze is opgenomen in een 
sync.27

27. Het voorgaande betekent volgens mij dat uitvoe-
rend kunstenaars mogelijk nog wél een verbodsrecht kun-
nen doen gelden jegens de openbaarmaker van een sync, 
maar de fonogrammenproducent niet. Dat on derscheid 
komt toch tamelijk ‘oneerlijk’ voor.
28. Ik maak bij deze zienswijze de volgende aanteke-
ning. In r.o. 54-55 van het arrest lijkt het Hof de suggestie 
te wekken dat alle rechten van naburig rechthebbenden als 
het ware zijn ‘uitgeput’ op het moment dat een sync tot 
stand komt op basis van contractuele afspraken. Volgens 
het Hof worden bij de totstandkoming van de sync de in 
overweging 5 van de preambule van de Verhuurrichtlijn 
genoemde doelstellingen bereikt, namelijk: het bewerk-
stelligen van een passend inkomen voor auteurs en uitvoe-
rend kunstenaars als basis voor verder creatief en artistiek 
werk, en het terugverdienen van de investeringen van de 
fonogrammenproducent. Als het Hof daarmee inderdaad 
bedoelt dat de rechten van naburig rechthebbenden alsdan 
zijn ‘uitgeput’, dan heeft dat tot gevolg dat een on derscheid 

25 Vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht 2019, p. 862.
26 Dat concludeerde volgens mij ook Visser ten aanzien van de ‘oude’ si tu a tie, 

in: T&C Intellectuele eigendom, art. 7 WNR aant. 2, voorlaatste zin.
27 Sena meent overigens dat zowel uitvoerend kunstenaars als fonogram-

menproducenten een verbodsrecht houden, zie 
 https://sena.nl/nl/event/korte-reactie-sena-op-het-atresmedia-arrest.

ontstaat in beschermingsniveau tussen auteursrechtheb-
benden, die na verstrekking van een sync license óók nog 
een vergoeding krijgen voor openbaarmaking, en naburig 
rechthebbenden die bij het tot stand brengen van de sync 
maar vast moeten regelen dat de vergoeding voor het ver-
strekken van een master license ook ziet op latere open-
baarmaking.28

29. Het is de vraag of het Hof dit inderdaad heeft be-
doeld. Volgens mij moet r.o. 54-55 worden bezien in de 
context van de eerdergenoemde doelstellingen van de Ver-
huurrichtlijn. Die doelstelling moet volgens het Hof (in de 
om stan dig he den van het hoofdgeding) worden bereikt 
door het maken van contractuele afspraken bij het tot 
stand brengen van de sync “zodat de vergoeding voor de 
naburige rechten op de fonogrammen naar aanleiding van 
een der ge lij ke opneming geschiedt aan de hand van der ge-
lij ke contractuele regelingen” (r.o. 55). Mogelijk heeft het 
Hof daarmee niets meer willen zeggen dan dat voor het tot 
stand brengen van een sync (uiteraard) contractuele af-
spraken moeten worden gemaakt. Het Hof betoogt niet 
(expliciet) dat de rechten van naburig rechthebbenden 
‘uitgeput’ zouden zijn na het verlenen van toestemming 
voor een sync. Het Hof overweegt ook niet (expliciet) dat er 
een verschil zou moeten worden gemaakt in bescherming 
van auteurs- en naburig rechthebbenden als het aankomt 
op openbaarmaking. Genoemde rechtsoverwegingen wor-
den ook voorafgegaan door (slechts) de vaststelling dat de 
openbaarmaking van een gesynchroniseerd werk geen 
recht geeft op een vergoeding als bedoeld in art. 8 lid 2 
Verhuurrichtlijn (r.o. 53). Daaruit kan men mogelijk opma-
ken dat het Hof ook niet méér heeft willen zeggen dan pre-
cies dat: er is geen recht op een vergoeding conform art. 8 
lid 2 Verhuurrichtlijn. Ik merk daarbij op dat het hele ar-
rest in feite louter gaat over de uitleg van het begrip ‘fono-
gram of een reproductie daarvan’. De hele redenering van 
het Hof wordt dus opgehangen aan het feit dat bij een au-
diovisueel werk geen sprake is van uitsluitend geluid. Het 
is de vraag of het Hof daarmee ook heeft bedoeld een prin-
cipieel oordeel te vellen over de ‘uitputting van alle naburi-
ge rechten na totstandkoming van een sync, of dat hij zich 
slechts genoodzaakt zag tot een enge interpretatie van het 
begrip ‘fonogram of een reproductie daarvan’.
30. Het voorgaande betekent voor de Ne der landse si-
tu a tie vermoedelijk dat ofwel (i) uitvoerend kunstenaars 
zich jegens een openbaarmaker nog wel kunnen beroepen 
op hun verbodsrecht, maar fonogrammenproducenten 
niet, ofwel (ii) naburig rechthebbenden geen rechten meer 
kunnen uitoefenen ten aanzien van openbaarmaking zodra 
zij toestemming hebben verleend voor een sync. Welke van 
beide interpretaties men ook voorstaat; in elk geval ont-
staat er een – mijns inziens – moeilijk te billijken verschil 
tussen verschillende rechthebbenden.
31. Als men uitgaat van eerstgenoemde interpretatie, 
dan is mijn inschatting dat, in het door mij genoemde 

28 Dat on derscheid tussen auteurs- en naburig rechthebbenden kan men na-
tuurlijk ook ‘oneerlijk’ noemen.
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voorbeeld, omroeporganisaties nu dus niet alleen met de 
filmproducent moeten on derhandelen over een licentie 
voor uitzending, maar óók rechtstreeks met elke uitvoe-
rend kunstenaar wiens muziek in die film is opgenomen. 
Dat lijkt me praktisch onwerkbaar. Of de filmproducent 
ook met de betrokken fonogrammenproducenten te ma-
ken krijgt, lijkt dan afhankelijk van de afspraken die uit-
voerend kunstenaars en fonogrammenproducenten on-
derling hebben gemaakt. In de praktijk hebben uitvoerend 
kunstenaars vaak hun rechten aan een fonogrammenpro-
ducent overgedragen, of in licentie gegeven, hetgeen bete-
kent dat fonogrammenproducenten via die weg alsnog bij 
de on der han de ling met de openbaarmaker betrokken zul-
len zijn (en een deel van de vergoeding zullen opstrijken).
32. Een ander mogelijk gevolg in beide sce na rio’s is 
dat de gevraagde vergoeding voor het verkrijgen van een 
master license omhoog gaat.29 Naburig rechthebbenden 
zullen immers hun verlies aan inkomsten willen compen-
seren. Bo vendien zal in voorkomend geval de aard van de 
vergoeding wellicht wijzigen. Waar voorheen een master 
license werd gegeven tegen betaling van een lumpsum, zul-
len naburig rechthebbenden wellicht een aanvullende ver-
goeding eisen voor verdere exploitatie, die zal worden af-
gestemd op de vorm en hoeveelheid van het verdere 
gebruik.30

33. Beide genoemde sce na rio’s leveren een si tu a tie op 
die, me dunkt, voor geen enkele betrokken partij echt voor-
delig is. Een mogelijke oplossing voor eerstgenoemd sce na-
rio is om brancheafspraken te maken die enerzijds naburig 
rechthebbenden blijven verzekeren van een separate ver-
goeding voor openbaarmaking en anderzijds openbaarma-
kers de rompslomp uit handen nemen van het verkrijgen 
van alle benodigde toestemmingen. Misschien zou Sena 
daarbij een soort ge lijke rol kunnen worden toebedeeld als 
zij tot op heden meende te hebben op grond van de wet. In 
laatstgenoemd sce na rio zullen openbaarmakers daaraan 
misschien niet willen meewerken.

  Het Atresmedia-arrest roept ook meer formele 
vragen op

34. Tot be sluit wijs ik nog op enkele andere interes-
sante kwesties die opdoemen naar aanleiding van het ar-
rest. Wat zijn bij voor beeld de gevolgen voor een lopende 
zaak als AMP/Sena?31 Het ging in deze kwestie om het uit-
zenden door RTL van Tell Sell-reclames met daarin opgeno-
men een uitvoering van het fonogram Lolly, oftewel: een 

29 Dit kan natuurlijk óók een gevolg zijn in eerstgenoemd sce na rio.
30 Ik merk nog op dat in het tweede door mij beschreven sce na rio één groep 

naburig rechthebbenden mogelijk bui ten de boot valt: de sessiemuzikan-
ten. Zij zullen niet altijd (royalty-)afspraken met een platenlabel hebben in 
het geval van syncs van een opname waaraan zij hebben bijgedragen. Zo-
doende zullen zij dus ook niet altijd inkomsten uit het afsluiten van een 
master license ontvangen. Omdat sessiemuzikanten wél als uitvoerend 
kunstenaar worden aangemerkt door Sena, ontvingen zij vaak dus wel 
Sena-inkomsten bij openbaarmaking van een audiovisueel werk waarin 
een reproductie van een fonogram was opgenomen waarop zij meespeel-
den.

31 HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1300, NJ 2020/349, m.nt. D.W.F. Verkade; 
AMI 2020-5, nr. 9, m.nt. R. van Don gen (AMP/Sena).

sync. Met de naburig rechthebbenden werd een vergoeding 
overeengekomen van EUR 3.000. Kort gezegd, ging het 
(o.a.) over de vraag of naburig rechthebbenden bui ten Sena 
om een afkoopsom met de gebruiker kunnen overeenko-
men voor de in art. 7 WNR bedoelde vergoeding. Volgens 
de rechtbank hadden par tij en over afkoop van naburige 
rechten geen afspraken gemaakt. Het Hof Den Haag oor-
deelde echter dat de overeengekomen afkoopsom wél in-
clusief Sena-rechten was en op basis daarvan moesten de 
naburig rechthebbenden in totaal meer dan EUR 600.000(!) 
te veel ontvangen vergoedingen terugbetalen aan Sena 
(Lolly werd – volgens AMP – 929.929 minuten lang uitge-
zonden). De Ho ge Raad casseerde en verwees de zaak naar 
het Am ster damse Hof.
35. Met het Atresmedia-arrest in het achterhoofd, 
meen ik dat Sena achteraf gezien geen inningsbe voegd heid 
had en AMP geen vergoedingsaanspraak. Mogelijk was er 
voor de uitvoerend kunstenaar wel een verbodsrecht, maar 
dat zou niet gebaseerd zijn op art. 7 WNR. Het is de vraag 
hoe het Am ster damse Hof nu moet omgaan met deze 
kwestie. Het Hof Den Haag ging er, in navolging van par tij-
en en de rechtbank, (ver on der stel lenderwijs) vanuit dat 
wel sprake was van een fonogram.32 Ook in cassatie speel-
de de uitleg van die definitie geen rol. Kan dit uitgangspunt 
in de procedure na verwijzing nog wel ter discussie wor-
den gesteld? En kan dat dan alleen als één van de par tij en 
daarop een beroep doet, of moet het Am ster damse hof het 
recht toepassen zoals dat door het hof nu is uitgelegd? Dat 
laatste zou mij niet verbazen.
36. Een andere vraag is of licentienemers al die jaren 
ten onrechte aan Sena hebben afgedragen.33 Sena heeft im-
mers de wet verkeerd uitgelegd en geïncasseerd voor 
openbaarmakingen waarvoor zij niet mocht incasseren. Ik 
denk niet dat de soep zo heet gegeten wordt. Gedane beta-
lingen zullen mogelijk niet helemaal ‘onverschuldigd’ zijn 
ge weest, voor zover men meent dat de uitvoerend kunste-
naars sowieso nog een verbodsrecht hadden. Bo vendien le-
ken alle par tij en van dezelfde (foutieve) wets in ter pre ta tie 
uit te gaan, die, voor zover mij bekend uit de Ne der landse 
rechtspraak, niet ter discussie is gesteld. Ook verjaring 
speelt mogelijk een rol. De vervolgvraag is of Sena dan 
misschien weer onverschuldigd heeft betaald aan de recht-
hebbenden en of Sena die uitkeringen van hen kan terugei-
sen. Ik denk dat geen van de betrokken par tij en die route al 
te lichtvaardig zal willen bewandelen. Veel betrokkenen 
zullen immers ook in de toekomst in bepaalde mate afhan-
kelijk zijn van elkaar.
37. Tot slot: laat het Atresmedia-arrestde mogelijk-
heid open om op nationaal niveau alsnog een vergoedings-
recht in te stellen voor openbaarmaking van syncs? In prin-
cipe lijkt mij dat mogelijk, mits afstand wordt bewaard van 
het begrip ‘fonogram of reproductie daarvan’. Bij de Ver-
huurrichtlijn is sprake van minimumharmonisatie, dus lid

32 Ge rechts hof Den Haag 12 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:739, r.o. 
4.1(a).

33 Zie ook https://www.ie-forum.nl/artikelen/roland-wigman-dreun-voor-sena.
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staten mogen verdergaande bescherming bieden aan na-
burig rechthebbenden.34

  Slotwoord
38. Het zijn roerige tijden voor naburig rechthebben-
den in de muziekindustrie. Het zou mij niet verbazen als 
we de komende tijd nieuwe rechtspraak gaan zien rondom 
de vergoedingen voor immateriële openbaarmakingen. Bo-
vendien zullen we moeten gaan zien of naburig rechtheb-
benden hun verlies aan inkomsten weten te compenseren, 
en hoe. Vrijwillige brancheafspraken bieden mogelijk een 
oplossing, maar het maken daarvan wordt nog niet een-
voudig.

S.T.M. Terpstra

Auteursrecht 

IER 2021/7
HOF DEN HAAG
19 mei 2020
(Mrs. A.D. Kiers-Becking, J.I. de Vreese-Rood en M. Bronneman)
m.nt. R.C. Meurkens1

Erfgoed Lei den/X

nr. 200.239.160/01

ECLI:NL:GHDHA:2020:2747
 
GERECHTSHOF DEN HAAG
Afdeling Civiel recht
Zaaknummer: 200.239.160/01
Zaak-/rolnummer rechtbank: 6476847 / CV EXPL 17-5540
arrest van 19 mei 2020
inzake
de pu bliek rech te lij ke rechts per soon GEMEENTE LEIDEN, 
tevens han de len de on der de naam ERFGOED LEIDEN EN 
OMSTREKEN, gevestigd te Lei den, ap pel lante, tevens ver-
weerder in incidenteel appel, hierna te noemen: Erfgoed 
Lei den, (proces)advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te 
Am ster dam,
tegen
X, wonende te Y, geïntimeerde, tevens ap pel lant in inci-
denteel appel, hierna te noemen: X, advocaat: mr. Th.Y. 
Adam-van Straaten te Rot ter dam.

34 Zie overweging 16 van de preambule van de Verhuurrichtlijn en HvJ EU 26 
maart 2015, C-279/13, ECLI:EU:C:2015:199 (C More).

1 Lotte Meurkens is universitair docent privaatrecht aan de Universiteit 
Maas tricht. 

  Het geding

Bij exploot van 25 april 2018 is Erfgoed Lei den in hoger be-
roep gekomen van het door de rechtbank Den Haag, Kanton 
Lei den/Gou da, zittingsplaats Lei den, tussen par tij en gewe-
zen vonnis van. april 2018. Erfgoed Lei den heeft bij memo-
rie van grieven – hierna: MvG –,met producties, vijf grie-
ven tegen het vonnis aangevoerd. Bij memorie van 
antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel ap-
pel, met producties, heeft [geïntimeerde] de grieven be-
streden en incidenteel appellerende één grief tegen het 
vonnis gericht. Vervolgens hebben par tij en hun standpun-
ten op 13 mei 2019 doen bepleiten, Erfgoed Lei den door 
mr. D.J.G. Visser, advocaat te Am ster dam, en [geïntimeer-
de] door haar voormelde advocaat en mr. N. Disveld, advo-
caat te Rot ter dam. Door het hof zijn op voorhand de vol-
gende aktes en producties ontvangen
– namens Erfgoed Lei den op 26 april 2019 een akte hou-

dende producties 14 en 15 (kostenspecificatie), met 
producties 14 en 15;

– namens [geïntimeerde] op 26 april 2019 een AKTE 
OVERLEGGING AANVULLENDE PRODUCTIES 39–43 in-
clusief kostenspecificatie, met producties 39 tot en 
met 43, en op 9 mei 2019 een aanvullend proceskos-
tenoverzicht.

Voormelde producties zijn toegelaten.
Par tij en hebben hun producties in eerste aanleg – hierna: 
e.a. – (Erfgoed Lei den: producties l tot en met 9 en [geïnti-
meerde]: producties 1- 26) en in hoger beroep – hierna: 
h.b. – (Erfgoed Lei den: productie 10 tot en met 15 en [geïn-
timeerde] productie 27-43 en een aanvullende proceskos-
tenoverzicht) doorgenummerd. Deze zullen hierna worden 
aangeduid als productie [nummer] EL respectievelijk [ge-
intimeerde].

  Be oor de ling van het hoger beroep

1. De feiten die de kantonrechter in overwegingen 
2.1 tot en met 2.8 van het bestreden vonnis heeft vastge-
steld zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. 
Met inachtneming van hetgeen overigens tussen par tij en is 
komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds er-
kend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weerspro-
ken, gaat het in deze zaak om het volgende.
1.1. [geïntimeerde] is uitgever te [a-plaats]. Hij heeft 
zich gespe cialiseerd in historische foto’s, boeken en prent-
briefkaarten over hoofdzakelijk Rot ter dam en omgeving. 
Daarnaast ex ploi teert [geïntimeerde] een antiquariaat 
waar naast historische foto’s en prentbriefkaarten ook bro-
chures, gidsen en topografische boeken te koop zijn.
1.2. [betrokkene 1] ([geboortedatum]-[overlijdensda-
tum]) – hierna: [betrokkene 1] – was een Rot ter damse fo-
tograaf die van 1935 tot ongeveer 1965 foto’s maakte van 
stads- en straatgezichten, die on der meer gebruikt zijn 
voor prentbriefkaarten en boekillustraties.
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