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uitvoerende kunstenaars en 
vertolkers, naburige rechten en 
auteursrechten 
EEN PATSTELLING DOORBROKEN? IS EEN GOE- 
DE BUUR BETER DAN EEN VERRE (1401 BW) 
VRIEND? 

De vraag of uitvoerende kunstenaars auteursrechtelijk be- 
schermd worden is nog steeds omstreden. De Hoge Raad 
heeft zich nimmer over deze kwestie uitgelaten. Voor een 
bevestigend antwoord' en ontkennend antwoord2 is in 
Nederland door vele gezaghebbende auteurs gepleit. Ma- 
terieel gaat mijn sympathie uit naar het eerstgenoemde 
standpunt, maar de vraag is mijns inziens in de bovenom- 
schreven vorm gesteld (formeel bezien) niet in positieve 
zin te beantwoorden, zodat het laatstgenoemde standpunt 
in dat opzicht het gelijk aan zijn zijde heeft. Door sommi- 
gen is ook verdedigd dat de wetsgeschiedenis zich tegen 
een auteursrechtelijke bescherming van uitvoerende 
kunstenaars zou verzetten, hetgeen mijns inziens ten on- 
rechte is geschied. Ik zal ook stilstaan bij de funktie en het 
nut van een wettelijke bescherming van uitvoerende 
kunstenaars. 

Het werk en de maker 
Hoewel de ontwikkeling van het auteursrecht de schep- 
pende mens steeds meer op de voorgrond heeft geplaatst, 
hetgeen er zelfs toe geleid heeft dat het auteursrecht als 
fundamenteel mensenrecht is aanvaard3, is het bestaan 
van een werk in auteursrechtelijke zin toch de conditio si- 
ne qua non voor het (kunnen) bestaan van een auteurs- 
recht. Artikel 1 van de Auteurswet bepaalt immers op het 
voetspoor van de Berner Conventie, dat het auteursrecht 
het uitsluitend recht is van de maker van een werk van let- 
terkunde, wetenschap of kunst. Wanneer men derhalve 
wil onderzoeken of uitvoerende kunstenaars auteursrech- 
telijk beschermd kunnen worden, zal men moeten 
vaststellen of uitvoerende kunstenaars kunnen worden 
aangemerkt als makers van een werk. Er is sprake van een 
werk indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Het moet allereerst gaan om een geestelijke, een intellec- 
tuele prestatie, waaraan een zintuiglijk waarneembare 
vorm is gegeven. Bovendien dient deze intellectuele 
prestatie een zekere mate van oorspronkelijkheid, een ze- 
kere mate van scheppende aktiviteit te bevatten, waar- 
door de prestatie zich onderscheidt door een eigen of per- 
soonlijk karakter, ofwel het persoonlijk stempel van de 
maker in zich draagt. Auteursrechtelijk beschermd is dan 
de geestelijke creatie als zodanig, het zgn. corpus mysti- 
cum. 
Iedere creatieve, intellectuele prestatie, welke een zintuig- 
lijk waarneembare vorm heeft (gehad), doet een auteurs- 
recht ontstaan. Op deze regel wordt een uitzondering ge- 
maakt in artikel 10 lid l sub 4 van de Auteurswet, voor 
choreografische werken en pantomimes. Het aldaar ge- 
hanteerde vastleggingsvereiste is mijns inziens in strijd 
met het karakter van het auteursrecht en ontkent de fun- 
damentele, mensenrechtelijke aspekten van dit recht. De- 
ze uitzondering op het ontstaan van een auteursrechtelijk 
beschermd werk wordt in wezen ingegeven door proble- 
men van bewijsrechtelijke aard. Het is dan ook toe te jui- 

chen dat deze restrictie uit de wet verdwijnt met de aanpas- 
sing van de Auteurswet aan de herziening van Parijs van 
de Berner Conventi@. 
Indien men als auteur wil worden aangemerkt, dan is en- 
kel en alleen vereist dat men als maker van een werk, als 
de auctor intellectualis, de geestelijke vader kan worden 
aangemerkt. Van belang is slechts of  men creatieve, intel- 
lectuele arbeid heeft verricht, welke gestalte heeft gekre- 
gen in een 'werk'. Het is dan de maker van het corpus 
mysticum die het auteursrecht verwerft en niet degene die 
eventueel het 'corpus mechanicum' heeft vervaardigd. De 
Memorie van Toelichting geeft dit ook aan door op te 
merken 'dat waar de schepper van het werk degene die het 
onderwerp, de gedachte heeft verzonnen en de daaraan te 
geven vorm aangeduid, een ander is dan degene, wiens 
hand het werk tot stand heeft gebracht's, de schepper het 
auteursrecht verwerft. Het louter vervaardigen van de 
waarneembare vorm is geenszins aan te merken als het 
maken van een werk in auteursrechtelijke zin. 

De wetsgeschiedenis met betrekking tot voordrachten 
Naar mijn mening ligt deze algemeen aanvaarde stelling 
ook ten grondslag aan de passages in de parlementaire 
stukken betreffende artikel 10 lid 1 sub 3 van de Auteurs- 
wet, terzake van de zogenaamde mondelinge voordrach- 
ten. In de Memorie van Toelichting6 is te lezen: 'Het 
voordragen als zelfstandige handeling kan niet voorwerp 
van auteursrecht zijn, evenmin als het opvoeren van een 
toneelstuk.' In het Voorlopig Verslag werd vervolgens de 
vraag gesteld of onder 'mondelinge voordrachten' ook 
zangvoordrachten begrepen werden. 
In de Memorie van Antwoord werd daarop geantwoord: 
'Met "mondelinge voordrachten" worden bedoeld de 
oorspronkelijke redevoeringen, preken enz., niet de han- 
deling van het voordragen. Handelingen zelve komen als 
zodanig niet voor auteursrecht in aanmerking; op het ac- 
teren, het voordragen, het zingen, het bespelen van mu- 
ziekinstrumenten, kan geen auteursrecht bestaan. Alleen 
als handelingen, tot één geheel verenigd, vallen onder 4" 
(choreografische werken, ThvE) worden zij tezamen als 
een voor auteursrecht vatbaar werk aangemerkt. Daarom 
kunnen onder mondelinge voordrachten in den zin der wet 
niet zangvoordrachten begrepen zijn, tenzij men bedoelt 
voor de vuist gecomponeerde en gezongen muziek. Wan- 
neer dit merkwaardige verschijnsel zich mocht voordoen, 
bestaat er geen reden om 3" niet van toepassing te verkla- 
ren.' De invloed van de Victoriaanse tijden was in 1911 
nog groot genoeg om de wetgever te laten opmerken dat 
'voor de vuist gezongen en gecomponeerde muziek' een 
'merkwaardig verschijnsel' vormde, maar men aanvaard- 
de toch reeds dat een improvisatie een auteursrechtelijk 
beschermd werk kan opleveren. 
In tegenstelling tot Van Oosten, Franx, Cohen Jehoram, 
Spoor en Beekhuis' ben ik van mening dat men hier al- 
leen maar heeft willen, althans kunnen aangeven dat het 
acteren, het zingen en ieder handelen als zodanig niet ipso 
facto een auteursrecht doet ontstaan aangezien er niet 
noodzakelijkerwijs sprake is van het scheppen van een 



oorspronkelijk corpus mysticum. Dat de tekst niet altijd 
even 'helder' is, laat zich verklaren door het gegeven dat 
het onderscheid tussen werk als onlichamelijke schepping 
enerzijds, en het werk waarin deze schepping belichaamd 
kan zijn anderzijds, niet voldoende duidelijk voor ogen 
heeft gestaan bij het maken van deze stukken8. Het ge- 
bruik van een term als 'mondelinge voordrachten' om een 
geestelijke kreatie aan te duiden illustreert dit reeds. 
De term is echter verklaarbaar in het licht van zijn geschie- 
denis. Het begrip mondelinge voordrachten werd voor het 
eerst opgenomen in de 'Wet van den 28sten juni 1881, tot 
regeling van het auteursrecht', Stb. 124, om aan te geven 
dat deze werken onder de nieuwe wet ook auteursrechte- 
lijk beschermd zouden worden. De Hoge Raad had im- 
mers in een raadkamerbeschikking van 22 mei 1850, W 
1136, bepaald dat mondelinge voordrachten niet vielen 
onder het begrip 'letterwerken' van de 'Wet van den 25 ja- 
nuari 1817 (Stb. 5 ) .  de regten bepalende, die in de Neder- 
landen, ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- 
en kunstwerken, kunnen worden uitgeoefend'. Minister 
Modderman merkte op 1 juni 188 1 tijdens de behandeling 
in de Kamer het volgende op naar aanleiding van deze uit- 
spraak van de Hoge Raad: 'Iemand nam geregeld plaats 
onder het gehoor van een beroemd predikant te Amster- 
dam, maakte stenographische aantekeningen, en gaf dan 
de preken in het licht. De Hooge Raad heeft beslist, en dit 
te regt, dat daar volgens de wet van 1817 niets aan te doen 
was, omdat die wet eischt, dat het werk gedrukt zij. Dit 
wetsontwerp verandert dat, en erkent ook auteursregt 
voor mondelinge voordragten.. .'V. De wetgever van 19 12 
sloot zich daarbij aan. 

Uitvoerende kunstenaars 
Wanneer men de vraag wil beantwoorden of uitvoerende 
kunstenaars auteursrechtelijk beschermd kunnen wor- 
den, dan moet men in wezen de vraag beantwoorden of 
een uitvoerend kunstenaar is aan te merken als de auctor 
intellectualis van een bepaalde intellectuele schepping, 
een corpus mysticum. Om deze vraag te kunnen beant- 
woorden dient men allereerst te definiëren wat men onder 
een uitvoerend kunstenaar verstaat. Het lijkt mij raad- 
zaam hier aansluiting te zoeken bij de definitie, welke ge- 
hanteerd wordt in het Internationaal Verdrag inzake de 
Bescherming van Uitvoerende Kunstenaars, van Produ- 
centen van Phonogrammen en van Omroeporganisa- 
tiesio. Dit verdrag omschrijft uitvoerende kunstenaars als 
de personen, 'who act, sing, deliver, declaim, play in, or 
otherwise perform literary or artistic works'. 
Een uitvoerend kunstenaar is dus iemand die werken in 
auteursrechtelijke zin uitvoert, onder welke omschrijving 
derhalve zowel de 'grote ster' als de 'nietige figurant' val- 
len. Het specifieke van een uitvoerend kunstenaar is gele- 
gen in het feit dat hij - door gebruik te maken van zijn 
fysieke capaciteiten en (eventueel) zijn talenten - een bei 
paalde zintuiglijk waarneembare vorm, een bepaalde 
gestalte aan een auteursrechtelijk werk verschaft. 
De uitvoerend kunstenaar als zodanig is derhalve in zover- 
re aan te merken als iemand die ten opzichte van het uitge- 
voerde werk een soort 'corpus mechanicum' vervaardigt. 
Dit impliceert geenszins dat een uitvoerend kunstenaar te- 
vens een bepaalde oorspronkelijke intellektuele prestatie 
levert. Integendeel! Naar mijn mening kan men zelfs ver- 
dedigen dat het begrip uitvoerend kunstenaar ieder crea- 
tief element uitsluit. Het zijn van uitvoerend kunstenaar 
(performer) heeft derhalve niet tot gevolg dat men in die 
hoedanigheid kan worden aangemerkt als de auctor intel- 
lectualis van een werk of bewerking in auteursrechtelijke 
zin, daar de uitvoerend kunstenaar als zodanig zich 
slechts bezighoudt met het verrichten van uitvoerende ar- 
beid. Het ontplooien van scheppende aktiviteiten maakt 
geen deel uit van zijn specifieke werkzaamheden. De uit- 

voerend kunstenaar als zodanig verricht dus geen aktivi- 
teiten waardoor hij kan worden aangemerkt als de maker 
van een werk, maar is te beschouwen als de vervaardiger 
van een zintuiglijk waarneembare vorm van werk, zoals 
de drukker of de aannemer van een bouwwerk. 

Uitvoerende kunstenaars als auteurs 
Het feit dat uitvoerende kunstenaars als zodanig geen au- 
teursrecht verkrijgen, impliceert echter weer niet dat ie- 
mand, die als uitvoerend kunstenaar optreedt, niet tevens 
auteur kan zijn. De wet stelt nergens als vereiste dat men 
een bepaalde hoedanigheid al dan niet dient te bezitten, 
behalve dat men schepper moet zijn van een werk. Het 
stellen van dergelijke eisen zou ook regelrecht in strijd met 
het fundamentele mensenrecht dat 'een ieder' recht heeft 
op  een bescherming van zijn schepping, zoals dat is neer- 
gelegd in de Universele verklaring van de Rechten van de 
Mens en het Internationaal Verdrag inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten." 
Dat een balletdanser auteursrecht verwerft wanneer hij in 
zijn vrije tijd een schilderijtje maakt, zal door niemand 
bestreden worden. Om dezelfde reden kan men ook niet 
ontkennen dat deze balletdanser een auteursrecht ver- 
krijgt op  het werk dat hij als ballet-danser uitvoert, indien 
hij tevens, als choreograaf, als geestelijke vader van dat 
werk kan worden aangemerkt. Hetzelfde doet zich voor 
wanneer men een uitvoerend kunstenaar tevens als com- 
ponist of tekstdichter van het uitgevoerde werk kan betite- 
len. Een dergelijke titulatuur is misschien in de praktijk 
nodig om bepaalde bevolkingsgroepen niet van de brood- 
nodige carrière-kansen en sociale status te beroven, maar 
auteursrechtelijk bezien dienen al deze titels te worden 
aangemerkt als zijnde 'ter lering ende vermaak'. De titels 
op  zichzelf zeggen niets. 
Het zijn van 'uitvoerend kunstenaar' impliceert derhalve 
op geen enkele wijze dat deze balletdanser een auteurs- 
rechtelijk relevante prestatie levert, maar sluit dat even- 
eens op geen enkele wijze uit. Dit werd ook reeds door de 
wijze wetgever van 1912 enigszins onderkend, gezien de 
passage in de MvA dat 'onder mondelinge voordrachten 
geen zangvoordrachten begrepen kunnen zijn, tenzij men 
bedoelt voor de vuist gecomponeerde en gezongen mu- 
ziek'. De wetgever mocht het dan een merkwaardig ver- 
schijnsel vinden, hij was in zijn wijsheid genereus genoeg 
om een auteursrecht op improvisaties te erkennen. Een 
kenmerkend aspect van een improvisatie is nu echter juist, 
dat de hoedanigheid van 'auteur' en 'uitvoerend kunste- 
naar' in één persoon verenigd zijn. Dit illustreert tevens 
dat men het auteursrecht verkrijgt in de kwaliteit van ma- 
ker van een werk in auteursrechtelijke zin en niet in de 
kwaliteit van uitvoerend kunstenaar, degene die het werk 
een zintuiglijk waarneembare vorm verschaft. 

De uitvoerende kunstenaar als vertolker 
De vraag is in wezen of c.q. wanneer een uitvoerend kun- 
stenaar kan worden aangemerkt als bewerker. Het au- 
teursrecht stelt als eis dat een werk oorspronkelijk moet 
zijn, maar het begrip 'oorspronkelijk' heeft slechts een re- 
latieve betekenis. Vereist is slechts dat er een zekere mate 
van oorspronkelijkheid aanwezig moet zijn, in die zin dat 
het persoonlijk stempel van de maker kenbaar moet zijn. 
Indien een bepaalde bewerking een duidelijk eigen karak- 
ter vertoont, ofwel het persoonlijk stempel van de bewer- 
ker draagt, dan is er sprake van een werk in auteursrechte- 
lijke zin. 
Ter beoordeling van deze vraag kan men het zogenaamde 
'onherhaalbaarheids-criterium' hanteren, hetgeen zich in 
de woorden van Hirsch BallinJ2 als volgt laat omschrij- 
ven: 'Zodra immers uit een vervangingstest achteraf blijkt 
dat een willekeurige derde de plaats van de vermeende ma- 
ker had kunnen innemen zonder dat dientengevol- 



ge - van louter toevallige afwijkingen afgezien - de uit- 
komst enige verandering heeft ondergaan, wordt aldus 
proefondervindelijk aangetoond dat er in waarheid niets 
werd "gemaakt" doch iets werd "vervaardigd" '. Naar 
mijn mening kan men beter spreken van 'enige persoonlij- 
ke verandering' in plaats van 'enige verandering', omdat 
het bewerkte het persoonlijk stempel van de bewerker 
moet dragen en derhalve, in zijn totaalbeeld aanschouwd, 
voldoende eigens moeten vertonen ten opzichte van het 
onderliggende werk. Wanneer de bewerker slechts een 
'voor de hand liggende variatie' heeft aangebracht of 'op 
een voor de hand liggende wijze' reeds bekende ideëen 
heeft gecombineerd, dan is de bewerking niet als zelfstan- 
dig beschermd werk aan te merken, omdat er geen sprake 
is van een 'oorspronkelijk' werk dat een eigen en persoon- 
lijk karakter vertoont. 
Hoe zit dit nu met de activiteit van uitvoerende kunste- 
naars? Zoals reeds is opgemerkt impliceert het zijn van 
uitvoerend kunstenaar op zichzelf niet dat men aange- 
merkt kan worden als de geestelijke vader van de uitvoe- 
ring. Wanneer echter een uitvoerend kunstenaar aan zijn 
uitvoering een eigen of persoonlijk karakter weet te ge- 
ven, dan valt mijns inziens niet te ontkennen dat deze uit- 
voerend kunstenaar tevens is aan te merken als één van au- 
teurs van het uitgevoerde werk, of liever de uitgevoerde 
bewerking. Het auteursrecht ontstaat dan niet op  de uit- 
voering als zodanig, maar op de wijze van uitvoeren, de 
creatieve prestatie die daaraan ten grondslag ligt. 
Het auteursrecht ontstaat derhalve o p  de interpretatie die 
de uitvoerend kunstenaar aan het originele werk heeft ge- 
geven, hetgeen zich laat omschrijven met de term vertol- 
ken. Dat een uitvoerend kunstenaar, die zijn persoonlijk 
stempel op een uitvoering weet te drukken en derhalve als 
vertolker kan worden aangemerkt, auteursrechtelijk be- 
schermd wordt, is naar mijn stellige overtuiging op geen 
enkele manier te ontkennen, behoudens door onwil of te- 
leologische onwenselijkheid. Het eerste zou lijnrecht in 
strijd zijn, het tweede o p  gespannen voet staan met de be- 
ginselen van het auteursrecht en met de fundamentele 
mensenrechtelijke aspekten van dit recht. 
De opvatting dat uitvoerend kunstenaars verplicht zijn tot 
een stipte 'Werktreue', zoals die met name door Ulmer 
wordt verkondigdi', doet aan het auteursrechtelijk be- 
schermd zijn van een vertolking niets af. De toestemming 
van de oorspronkelijke auteur(s) is immers geen voor- 
waarde voor het verkrijgen van een auteursrechtelijke be- 
scherming op de bewerking als zodanig. De opvatting der 
'Werktreue' kan een bepaalde culturele waarde hebben of 
van belang zijn in verband met het droit moral van de ori- 
ginele maker(s), maar kan op zich nooit in de weg staan 
aan het toekennen van auteursrecht aan de bewerker. 
De 'vluchtigheid' van een vertolking, wellicht zelfs in die 
mate dat de vertolker maar moet afwachten of hijzelf in 
staat is die te herhalen (zijn 'jour' heeft of niet), is ook 
geen contra-argument. Met de improvisatie is het niet an- 
ders. In geval van registratie van vertolkingen zijn be- 
wijsproblemen (in elk geval ten aanzien van verdere me- 
chanische openbaarmakingen) en verveelvoudigingen 
niet aanwezig. Overigens geldt ook hier - evenals ten 
aanzien van artikel 10 lid I sub 4 Aw - dat bewijsproble- 
men niet dienen te worden tegengeworpen aan het al dan 
niet verwerven van een auteursrecht, nog daargelaten dat 
ook naar mijn mening een verboden 'plagiaat' van een 
vertolking (het bewijs van) daadwerkelijke ontlening 
verondersteltl4. 

Wie zijn vertolker? 
Of een uitvoerend kunstenaar tevens kan worden aange- 
merkt als bewerker zal uiteindelijk in iedere concrete situ- 
atie beoordeeld moeten worden, net zoals bijv. bij werken 
van toegepaste kunst. Dat is meer dan eens lastig, stellig 

vaak 'feitelijk', maar dat is geen reden om de opgave uit 
de weg te gaan. Om te kunnen vaststellen of een werk een 
eigen of persoonlijk karakter draagt, is het vooreerst van 
belang te bepalen wat daarbij als criterium moet gelden, 
of beter gezegd in wiens ogen er sprake moet zijn van een 
eigen of persoonlijk karakter. Men kan dan uitgaan van 
het 'niet technisch en niet artistiek bijzonder geschoolde 
publiek', zoals het Hof Amsterdam15 het omschreef. 
Alhoewel een dergelijke omschrijving uiteindelijk zeker 
geen 'glashard' criterium geeft, zal men mijns inziens 
moeten aannemen dat het eigen of persoonlijke karakter 
van het werk niet alleen voor een publiek van louter des- 
kundigen duidelijk moet zijn. De 'gemiddelde' mens, of 
iets wat daar voor door moet gaan, zal als referentiekader 
dienen te fungeren. 
Het auteursrecht kent een aantal vormen van bewerken, 
welke blijkens wet en literatuur (welhaast) altijd een werk 
in auteursrechtelijke zin opleveren. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de verfilming van een toneelstuk. Ook wanneer een 
arrangeur een bepaalde compositie bewerkt voor een an- 
dere bezetting of voor een andere stijl, kan men stellen dat 
er (welhaast) altijd sprake is van een auteursrechtelijk be- 
schermde bewerking. Zo kan men zich ook afvragen of 
bepaalde uitvoerende kunstenaars niet (welhaast) altijd 
een werk in auteursrechtelijke zin creëren. Het geven van 
een antwoord op een dergelijke vraag blijft een delicate 
aangelegenheid. In beginsel kan men immers slechts uit- 
gaan van hetgeen op het eerste gezicht duidelijk lijkt of in 
de lijn der verwachtingen ligt en zo een regel trachten af 
teleiden, maar men moet daarbij steeds voor ogen houden 
dat iedere regel wel een uitzondering kent. Doorslagge- 
vend zal daarom steeds moeten zijn of in een concreet ge- 
val de desbetreffende persoon daadwerkelijk zijn per- 
soonlijk stempel op de uitvoering heeft gezet. Allerlei mo- 
gelijke fraaie titels zijn en blijven uiteindelijk irrelevant, 
auteursrechtelijk gezien tenminste. Bovendien moet men 
in gedachten houden dat er een vloeiende overgang is tus- 
sen een uitvoerend kunstenaar die louter uitvoerend bezig 
is en de uitvoerend kunstenaar die geheel en al zijn per- 
soonlijk stempel op de uitvoering drukt, zoals bij een im- 
provisatie. Het verschil tussen een maker van het originele 
werk en een eventuele bewerker is dan ook een gradueel 
verschil. 
De vraag was of er bepaalde uitvoerende kunstenaars zijn 
die (welhaast) altijd een persoonlijk stempel op de uitvoe- 
ring drukken. Ten aanzien van de uitvoerende kunste- 
naars die op het visuele terrein bezig zijn, zoals acteurs, 
kan men naar mijn mening stellen dat de acteurs van de 
zgn. 'dragende rollen', of hoofdrollen, (welhaast) altijd 
vertolkend bezig zijn en derhalve een auteursrecht verwer- 
ven. De schrijver van het stuk en/of de regisseur zullen 
weliswaar in meerdere of mindere mate bepaalde aanwij- 
zingen geven ten aanzien van het spelen van een rol, maar 
uiteindelijk bestaat er een groot verschil tussen het geven 
van aanwijzingen en het daadwerkelijk 'neerzetten' van 
de rol. De acteur zal het uiteindelij k toch zelf moeten 'ma- 
ken' voor de camera's of op het toneel, waarbij hij toch 
altijd ook zelf een keuze zal moeten maken ten aanzien 
van de houding, mimiek, het tempo, etc., en ten aanzien 
van stembuiging, tembre, volume, intonatie, dialect, etc. 
Al deze mogelijkheden ten aanzien van het spelen van een 
bepaalde rol hebben ten gevolge, dat men moet aannemen 
dat een hoofdrolspeler (welhaast) altijd zijn persoonlijk 
stempel op een rol zal drukken. Het zal (welhaast) altijd 
verschil uitmaken of een rol gespeeld wordt door Robert 
de Niro, Laurence Olivier, Woody Allen of Charley 
Chaplin, zodat men kan aannemen dat er (welhaast) altijd 
sprake is van een auteursrechtelijk relevante bewerking, 
ofwel een vertolking. Men stare zich hierbij overigens niet 
blind op de welluidendheid van de hier gegeven namen. 
Criterium is slechts of de uitvoerend kunstenaar zijn per- 



soonlijk stempel op de uitvoering drukt, zodat ook een 
Pietje Puk of een Daantje Kordaat auteursrechtelijk be- 
schermd worden indien zij bij de jaarlijkse toneeluitvoe- 
ring te Hendrik Ido Ambacht 'op hun eigen (eigenwijze?) 
wijze een glansrol vertolken. 
Ten aanzien van deuitvoerende kunstenaars die op het au- 
ditieve terrein werkzaam zijn kan men hetzelfde opmer- 
ken. De muzikanten en vocalisten die een solo ten gehore 
brengen zullen in beginsel een eigen interpretatie ten geho- 
re brengen. Wanneer men een nummer laat zingen door 
Barbara Streisand, Bette Midler, Vera Lynn of Rita Cori- 
ta zal men (welhaast) altijd een andere timing, intonatie en 
een andere dynamiek horen. Ook hier zal een andere uit- 
voerende kunstenaar derhalve tot een andere wijze van 

k 
6 uitvoeren, een andere vertolking, komen. 

6 Men dient goed voor ogen te houden dat het om de vertol- 
c king, het corpus mysticum gaat en niet om het daadwerke- 
Q) lij k uiivoeren van een vertolking. 

Dit laatste kan eventueel ook door een andere uitvoerende 
c kunstenaar gedaan worden, hetgeen duidelijk wordt als 
=f men bepaalde goed geslaagde imitaties bekijkt. Een spre- 
r?L kend voorbeeld hiervan vormen de zgn. 'Stars on 
Q) 45'-grammofoonplaten. De 'grap' van deze opnames is 
a dat men een exacte kopie heeft gemaakt van uitvoeringen 
d van bepaalde nummers door bekende artiesten als The 

Beatles, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Abba en The 
Q) Andrew Sisters. De werkelijk verbluffende gelijkenis met 
0 de originele uitvoeringen illustreert ten eerste dat een ver- 

3 tolking wel degelijk een persoonlijk karakter kan hebben 
en ten tweede dat het daadwerkelijk op een bepaalde ma- 
nier uitvoeren van een nummer, het vertolken, eventueel 
ook door andere artiesten gedaan kan worden. Maar dit 
lukt alleen wanneer men zich daar geconcentreerd op 
richt. Sommige uitvoerende kunstenaars drukken wel- 
haast per definitie hun persoonlijk stempel op een bepaal- 
de uitvoering en zullen dan ook 'per definitie' als vertolker 
moeten worden aangemerkt. Andere uitvoerende kunste- 
naars, zoals de zangers in een koor, de muzikanten in een 
orkest, drukken in beginsel niet een persoonlijk stempel 
op de uitvoering. Zij kunnen immers in beginsel vervan- 
gen worden zonder dat de uitvoering daardoor wezenlijk 
verandert, zodat zij niet als vertolker kunnen worden aan- 
gemerkt. Op  hun situatie zal ook doorgaans artikel 6 van 
de Auteurswet van toepassing zijn, doordat men kan stel- 
len dat de wijze van uitvoeren van het werk naar het ont- 
werp van een ander en onder diens leiding en toezicht tot 
stand is gebracht, zodat deze ander als maker van het werk 
moet worden aangemerkt, aangezien de ander, zoals bijv. 
een dirigent, als geestelijke vader van het werk moet wor- 
den beschouwd. Wanneer echter de uitvoerend kunste- 
naar eveneens zijn persoonlijk stempel op de uitvoering 
drukt, zoals bij solistenveelal het gevalzal zijn, dan wordt 
deze eveneens auteursrechtelijk beschermd. 

D e  uitvoerende kunstenaars en het naburig recht 
Als de voortekenen niet bedriegen zal binnenkort een 
wetsontwerp terzake van de rechtsbescherming van uit- 
voerende kunstenaars het levenslicht aanschouwenl6, 
waarmee dan de eerste officiële stap gezet zou worden na 
een periode van meer dan 15 jaar, waarin allerhande stu- 
die's, adviezen en kamervragen elkaar opvolgden zonder 
vooralsnog tot konkreet resultaat te leidenIJ. Betekent 
het erkennen van een s~ecifiek recht voor uitvoerende 
kunstenaars nu, dat vertolkers die tevens auteursrechte- 
lijk beschermd worden, dubbel-op bescherming genieten 
en derhalve tweemaal een vergoeding kunnen vorderen 
terzake van dezelfde prestatie? 
Deze vraag dient mijns inziens ontkennend beantwoord te 
worden. Zoals reeds opgemerkt, dient men onder uitvoe- 
rend kunstenaars te verstaan personen, 'who act, sing, de- 
liver, declaim, play in or otherwise perform literary or ar- 

tistic works'ls. De louter uitvoerend kunstenaar is der- 
halve géén schepper van een auteursrechtelijk werk, een 
corpus mysticum, maar verschaft aan een bepaald corpus 
mysticum een zintuigelijk waarneembare gestalte, het- 
geen derhalve te vergelijken is met de prestatie welke een 
drukker of aannemer levert. De rechtsbescherming, welke 
de uitvoerend kunstenaar behoeft, betreft derhalve een 
anderssoortige prestatie dan die waarop het auteursrecht 
ziet. Men spreekt in dit verband dan ook terecht van een 
'naburig recht'. Het nabuurschap is daarin gelegen, dat de 
uitvoerend kunstenaar één konkrete toepassing van het 
auteursrechtelijke, onstoffelijke werk neerzet, welke toe- 
passing, gelet op  zijn aard, aan dezelfde exploitatie-moge- 
lijkheden en -risico's blootstaat als het auteursrechtelijke 
werk, in het bijzonder de exploitatie door middel van 
beeld- en/of geluidsdragers en door middel van omroep. 
Wil de uitvoerend kunstenaar derhalve adequaat be- 
schermd worden, dan zal zijn rechtsbescherming in zijn 
uitwerking veel overeenkomsten dienen te vertonen met 
het auteursrecht. Maar men dient toch steeds voor ogen te 
houden, dat het objekt van de beide rechten geheel ver- 
schillend is. 
Een ver~olker zal aanspraak kunnen maken, zowel op een 
auteursrechtelijke bescherming als op  een bescherming in 
zijn hoedanigheid van uitvoerend kunstenaar. Deze fi- 
guur is op  zichzelf niet bijzonder in ons recht. Zij is te ver- 
gelijken met het model, dat zowel object kan zijn van mo- 
delrecht als ook object van auteursrecht, indien het tevens 
een toepassing vormt van een onstoffelijk werk met een 
kunstzinnig karakter, gelet op  artikel 21 lid 1 BTMW en 
artikel 10 Awl9. 

Bescherming door wetgeving en rechtspraak 
De wettelijke bescherming, welke het wetsontwerp de 
kunstenaars zal dienen tegeven, dient mijns inziens in gro- 
te lijnen overeen te komen met de rechtsbescherming wel- 
ke de uitvoerende kunstenaars thans op grond van het ge- 
mene recht genieten, al kan er op dit punt nog niet gespro- 
ken worden van een 'gevestigde jurisprudentie', zeker nu 
de Hoge Raad zich nog niet over deze kwestie heeft uitge- 
laten. 
Het specifieke karakter van de prestatie van de uitvoerend 
kunstenaar brengt met zich mee, dat de uitvoerend kun- 
stenaar zich niet kan verzetten tegen een collega die dezelf- 
de uitvoering neerzet en derhalve in wezen de uitvoering 
nabootst. De prestatie van de (louter) uitvoerend kunste- 
naar ontbeert namelijk eigen karakter ofwel onderschei- 
dend vermogen, hetgeen een vereiste is voor een actie op . 
grond van ongeoorloofde mededinging. De (louter) uit- 
voerend kunstenaar dient zich daarentegen wel te kunnen 
beschermen tegen derden, die zijn prestatie eenvoudigweg 
bedrijfsmatig multipliceren en/of exploiteren door mid- 
del van beeld- en/of geluidsdragers en door middel van 
omroep. 
De huidige jurisprudentie terzake van dit onderwerp is ex- 
pliciet in gang gezet met het arrest van het Hof Arnhem 
d.d. 18 januari 1972, NJ 1972,297, inzake DGG/Kusters, 
waar het de vraag betrof of de uitvoerende kunstenaars, 
waaronder James Last, zich konden verzetten tegen het 
ongeautoriseerd kopiëren op cassettes van door hen uitge- 
voerde muziekwerken. Het Hof vernietigde het vonnis 
van de President, die aan het ontbreken van onderteke- 
ning en ratificatie van de Conventie van Rome een nega- 
tieve reflexwerking had toegekend. Het Hof overwoog 
dat terzake van uitvoerende kunstenaars 'van een subjec- 
tief, door artikel 1401 BW beschermd, "persoonlijk" 
recht op het verbieden van reproductie hunner uitvoerin- 
gen door derden niet gesproken kan worden'. Het Hof 
was echter wel van mening dat de uitvoerende kunstenaars 
zich konden verzetten tegen het handelen van Kusters, 
welk handelen daardoor gekenmerkt werd, dat de op- 



brengsten van Kusters uitsluitend werden verkregen door- 
dat de prestaties van de uitvoerende kunstenaars daarin, 
kosteloos en moeiteloos, integraal waren belichaamd. Het 
Hof oordeelde vervolgens dat de uitvoerende kunstenaars 
zich op  grond van artikel 1401 BW tegen het in de handel 
brengen van de kopieën konden verzetten, maar niet tegen 
het louter in voorraad hebben, aangezien daaruit - zo 
begrijp ik het arrest - geen schade voor de artiesten 
voortvloeit. 
De President van de Amsterdamse Rechtbank sprak in 
zijn vonnis d.d. 20 juli 1976, AMR 1977, blz. 34, evenmin 
van een subjectief recht, maar ging wel verder dan het Hof 
Arnhem door ook het louter in voorraad hebben reeds on- 
rechtmatig te achten. Nog een stap verder ging vervolgens 
de Amsterdamse Rechtbank in het vonnis d.d. 14 april 
1982, AMR 1982, blz. 105, inzake de voetbalflitsen in het 
NOS-programma 'Langs de lijn'. De rechtbank overwoog 
dat in geval van bedrijfsmatig gebruik maken van ander- 
mans eveneens op geld waardeerbare prestaties, zoals de 
prestaties van de KNVB als organiserende instantie van de 
voetbalwedstrijden en de prestaties van muziek-, toneel- 
of balletgezelschappen, kosteloosheid slechts kan voort- 
vloeien uit de wil tot vrijgevigheid van degeen die de 
prestatie levert. 
Inmiddels heeft het Hof te Amsterdam op 1 1 april 1985 in 
hoger beroep arrest gewezen in deze procedure. Het Hof 
volgt in grote lijnen de Rechtbank, maar beperkt de ver- 
klaring voor recht gelet op de behandeling van de schrij- 
vende en fotograferende pers door de KNVB20. De 
KNVB erkent het recht van vrije nieuwsgaring van de 
schrijvende en fotograferende pers, welke toegang heeft 
tot de wedstrijden, zonder dat de KNVB daarvoor een ver- 
goeding verlangt. Voor zover de aktiviteiten van de NOS 
op één lijn te stellen zijn met die van de schrijvende en fo- 
tograferende pers, heeft de NOS derhalve aanspraak op 
een gelijke behandeling. Het Hof overweegt dat een we- 
zenlijk element van een voetbalwedstrijd gelegen is in de 
spanning, die door de wedstrijd wordt opgewekt bij het 
publiek dat hem volgt. Deze spanning wordt overgeno- 
men in een programma als 'Langs de Lijn' van de NOS, 
hetgeen volgens het Hof met zich meebrengt dat - nu de 
door de wedstrijd opgewekte spanning een zo belangrijk 
bestanddeel gaat vormen van de uitzending - het karak- 
ter van de berichtgeving op de achtergrond raakt. Derhal- 
ve is zo'n NOS-programma volgens het Hof niet op één 
lijn te stellen met de aktiviteiten van de schrijvende en fo- 
tograferende pers. Vervolgens overweegt het Hof dat het 
belang bij onbelemmerde berichtgeving van de NOS dient 
te wijken voor het belang van de KNVB bij een vergoeding 
voor die prestatieontlening en dat de NOS jegens de 
KNVB onrechtmatig handelt indien zij dergelijke pro- 
gramma's uitzendt zonder een - overigens nader overeen 
te komen - vergoeding aan de KNVB te betalen. 
Het Hof sluit zich derhalve aan bij de lijn, welke door het 

Hof Arnhem is uitgezet in het arrest DGG/Kusters, door 
het overnemen van een 'wezenlijk element' als criterium 
te hanteren. Het Hof is echter evenals de Rechtbank - en 
in tegenstelling tot het Hof Arnhem - van mening dat 
schade van de KNVB in deze niet relevant is, zodat ook het 
Hof in wezen uitgaat van een (buitenwettelijk) intellectu- 
eel eigendomsrecht. Zonder dit arrest in extenso te willen 
beoordelen - in afwachting van een mogelijke cassa- 
tie-procedure - lijkt mij het standpunt van het Hof toe te 
juichen terzake van uitvoerende kunstenaars. Men zal 
echter wel in ogenschouw dienen te nemen dat een derge- 
lijk (buitenwettelijk) eigendomsrecht in zijn werking pa- 
rallel dient te lopen aan de 'echte' intellectuele eigendoms- 
rechten, en met name het auteursrecht, daar het recht van 
de uitvoerende kunstenaar immers een naburig recht is. 
Aangezien ons hoogste rechtscollege zich nog steeds niet 
over deze kwestie heeft uitgelaten, is het vanuit een oog- 
punt van rechtszekerheid zeker aan te bevelen dat de on- 
derhavige materie in een wet geregeld wordt, maar men 
dient er mijns inziens voor te waken aan het ontbreken van 
een wettelijke bescherming al te grote consequenties te 
verbinden. Het ontbreken van een wettelijke regeling be- 
tekent immers geenszins dat de uitvoerende kunstenaars 
de jure vogelvrij zouden zijn. 
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