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Voorwoord  
 

El Salvador, El Flaco, nummer 14 of het orakel. Een paar bijnamen van de meest bekende voetballer van 

Nederland. Na het overlijden van Johan Cruijff meet vriend en vijand hem een heldenstatus aan. De 

verering van 'de Verlosser' is op het religieuze af. Johan Cruijff was de verpersoonlijking van iets dat in de 

afgelopen vijftig jaar een van de belangrijkste onderdelen is geworden van de nationale cultuur: voetbal. 

Zoals Ruud Gullit het karakteristiek verwoordde: 'Nederland verliest een gezicht in de wereld.' Johan 

Cruijff was ondoorgrondelijk: enerzijds een loyale vriend en maatschappelijk betrokken, anderzijds 

bikkelhard wanneer hij afrekende met tegenstanders. Maar zijn statuur kreeg evenzeer vorm in het 

publiek domein. 

De magie en fascinatie die rondom de persoon van Johan Cruijff alom aanwezig was, werd een levenlang 

zorgvuldig gepolijst tot een begeerlijke personificatie van waardering, onverschrokkenheid en 

eloquentie. Een personificatie. Johan Cruijff was ook gewoon een deelnemer aan de maatschappij wiens 

rekeningen betaald moesten worden. Natuurlijk heeft Johan Cruijff zijn eigen populariteit verzilverd. In 

die veronderstelling zit geen moreel waardeoordeel, maar louter een relativering dat heldenstatus niet 

alleen op roem kan welvaren. 

Markpartijen zien klinkende munt in zijn verschijning die over de hele wereld bekend is. De 

nabestaanden van Johan Cruijff moeten zich dat deels laten welgevallen. Ook de Johan Cruijff 

Foundation wil ongetwijfeld de nalatenschap van Johan Cruijff beschermen. Voetbalminnend hoogleraar 

Intellectueel Eigendom D.J.G. Visser ziet dat met weemoed aan. Hij stelt dan ook een concrete 

aanpassing van artikel 21 Auteurswet voor, waarbij Johan Cruijff een eigen juridische positie krijgt in de 

Auteurswet. Daarbij trekt hij een parallel met een voorbeeld uit de Britse evenknie van de Auteurswet. Is 

een soortgelijk artikel over Johan Cruijff in de Auteurswet een postume daadkrachtige bescherming van 

zijn nalatenschap of een doorgeschoten verering van een gewaardeerd persoon?  

Deze vraag is een vraag die past bij de tijdsgeest. Naar mate de tijd vordert is het erg plausibel dat de 

actualiteit van deze vraag -en daarmee ook de relevantie- vermindert. Toch levert deze casus een 

interessant juridisch vraagstuk op. Het is een uitdaging om het sentiment te ontwarren van de realiteit. 

Daarnaast om een zoektocht uit te zetten naar de kansen en de beperkingen van het voorstel, zodat ten 

slotte een oordeel geveld kan worden over de opportuniteit van het voorstel.  

Mijn dank gaat uit naar dr. mr. A.E. de Hingh voor haar persoonlijke, betrokken en professionele 

begeleiding bij deze scriptie. Daarnaast mijn dank aan prof. mr. D.J.G. Visser voor zijn korte moment van 

gedachtewisseling met mij. 

Het uitzicht op het onvergankelijke landschap dat ik hier in deze kustplaats, net onder de rook van 

Lissabon, heb doet mij nostalgisch terugkijken. Met het toekomen van dit voorwoord beslecht ik mijn tijd 

in Amsterdam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een enerverende periode. Onvoorstelbaar hoe snel 

de tijd soms voorbij kan gaan. Het opent hoe dan ook een deur naar een nieuwe horizon. 

“Toeval is logisch”- Johan Cruijff 

 

Paço de Arcos (Portugal), augustus 2016 



Pagina | 3  
 

 Inhoudsopgave 

 Titelpagina  
 Voorwoord  
 Inhoudsopgave  
 Inleiding  
   
1. Artikel 21 Auteurswet: de stand van zaken  8 
1.1 De status quo van artikel 21 Auteurswet 8 
1.2 Wat zijn de historische doelstellingen van artikel 21 Auteurswet 9 
1.3 Opkomst commercieel portretgebruik 10 
1.4 Verzilverbaar belang 13 
1.5 Informatieplicht 14 
1.6 Schadevergoeding 15 
1.7 Professie of vrije tijd 16 
1.8 Portret 17 
1.9  Commercieel portretrecht vs. parodie 18 
   
2. Waarin schiet artikel 21 Auteurswet tekort  20 
2.1 Formele rechtszekerheid bekende Nederlanders 20 
2.2 Materiële rechtszekerheid bekende Nederlanders 21 
2.3 Wat wil de beroemde Nederlander 23 
2.4 Auteursrecht niet één en ondeelbaar 24 

2.5 Frictie auteursrecht vs. portretrecht 25 

   
3. Het nieuwe artikel 21 Auteurswet van Visser  26 
3.1 Materiële inhoud voorstel Visser 26 
3.2 Formele inhoud voorstel Visser 27 
3.3 De inzet 28 
3.4 In het ongewisse 29 
3.5 Financieel gewin na overlijden 29 
3.6 Portretrecht vs. merkenrecht 30 
3.7 Welke kanttekeningen zijn bij voorbaat relevant 31 
3.8 Ruimte voor individualisme in de Auteurswet 33 
3.9  Beoordelen van vergoedingen voor gebruik van portretrecht Johan Cruijff 33 
   
4. Het wezen van de Auteurswet en het portretrecht 36 
4.1 De gedachte achter het erkennen van portretrecht 36 
4.2 De motivatie achter het portretrecht in de Auteurswet 1912 38 
4.3 Het ontstaan van portretrecht 39 
4.4 Einde van beschermingstermijn portretrecht 40 
4.5 Toekomstperspectief portretrecht bij Europese harmonisatie van wetgeving 41 
4.6 Portretrecht vs. intellectueel eigendom 42 
4.7 Portretrecht: een suggestie voor de toekomst 45 
4.8 Van portret naar privacy 46 

 
 
 
 

 



Pagina | 4  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De ratio achter artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988 48 
5.1 De overwegingen achter artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988 48 
5.2 Effectiviteit  artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988 49 
5.3 Functionaliteit artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988 50 
5.4 Brits commercieel portretrecht 51 

5.5 Copyright, Designs and Patents Act 1988 vs. Auteurswet 53 

   
6. Artikel 21 Auteurswet onder invloed van de Europese Unie: de stand van zaken 55 
6.1 Portretrecht: een zaak van de nationale wetgever 55 
6.2 Een eerste aanzet tot harmonisatie 55 
6.3 Relevante internationale privaatrechtelijke beginselen 56 
6.4 Grondslag bescherming van persoonlijke levenssfeer volgens het EHRM 57 
6.5 Europese wetgever over de toekomst van portretrecht 58 
   
7. Conclusie en aanbeveling 60 
   
Bijlage I Literatuurlijst  
Bijage II Jurisprudentielijst   



Pagina | 5  
 

Inleiding 

D.J.G. Visser1 stelt voor Johan Cruijff een eigen wetsartikel te geven in de Auteurswet om zijn eigen 

auteursrechterlijke werken te beschermen. Dat voorstel luidt als volgt: 

‘Onverminderd de rechten van de nabestaanden als bedoeld in artikel 25a en onverminderd de rechten 

van derden, is voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het werk, het portret of de naam van 

Johan Cruijff een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam. Voor 

het gebruik van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff als onderscheidingsteken is 

toestemming nodig van de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam.’2 

De kern van zijn voorstel is dat aan de Johan Cruijff Foundation een eeuwig voortdurend exploitatierecht 

wordt gegeven. Voortaan moet voor ieder commercieel gebruik van een werk, portret of naam van 

Johan Cruijff een financiële tegemoetkoming aan de Johan Cruijff Foundation worden betaald. Dit recht 

komt dan in plaats van de vergoeding die de gebruiker zou hebben betaald aan de nabestaanden van 

Johan Cruijff, conform artikel 21 Jo 35 Auteurswet. Auteursrechten op een werk, portret of naam van de 

persoon Johan Cruijff kunnen nabestaanden uiterlijk tot zeventig jaar na het overlijden van Johan Cruijff 

handhaven. Visser heeft zich bij zijn voorstel voor een Johan Cruijff-artikel laten inspireren door het 

Britse artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988. Dit artikel uit de Britse evenknie van de 

Auteurswet staat garant voor de bescherming tegen exploitatie door derden van werken uit de fictieve 

Schotse toneelcreatie Peter Pan. De bepaling in dit Britse artikel is in tijdsduur onbeperkt. Visser baseert 

zich voor wat de formulering van zijn voorstel betreft ook op dit Britse artikel.  

Het voorstel oogt als een unieke hommage aan de persoon van Johan Cruijff. De persoonlijkheid van 

Johan Cruijff en zijn maatschappelijke initiatieven worden door dit voorstel voor eeuwig in herinnering 

gebracht. Hij zou met dit nieuwe artikel een juridische positie in de Auteurswet hebben die, omdat de 

bijbehorende bepaling onbeperkt in tijd zou zijn, permanent actueel blijft. In formeel opzicht vraag ik mij 

of het voorstel überhaupt wetstechnisch rond te krijgen is. In materieel opzicht vraag ik mij 

nadrukkelijker af, of de achterliggende kernwaarden van dit initiatief een juridisch-wetenschappelijke 

basis hebben en of het wezen van de Auteurswet zich wel leent voor dit initiatief.  

Motieven  

Ook wanneer niet specifiek de persoon van Johan Cruijff als uitgangspunt wordt genomen, maar een 

andere willekeurige Nederlander met nationaal prestige, rijst de vraag of de motieven van Visser nog wel 

overeind blijven. Zijn de kenmerken van de persoon van Johan Cruijff immers niet inwisselbaar voor die 

van een andere fameuze Nederlander? Visser is vrij summier over zijn drijfveer. Uit de bekendmaking 

van zijn initiatief volgt dat het initiatief draait om het eren van het werk van Johan Cruijff en om het 

ondersteunen van zijn verrichte werken op maatschappelijk vlak.3 Visser memoreert in de aankondiging 

van zijn initiatief nadrukkelijk de betekenis die Johan Cruijff voor het Nederlandse portretrecht heeft 

gehad.4  

 

                                                           
1
 D.J.G. (Dirk) Visser is hoogleraar intellectueel eigendom aan de Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam. 

2
 IEF 2016, 15814. 

3
 IEF 2016, 15814. 

4 HR 14 juni 2013, IEF 12766; ECLI:NL:HR:2013:CA2788. 
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Is de insteek van het initiatief zuiver de nalatenschap van een universele Nederlander eren? Mogelijk is 

de werkelijke vraag meer moraliserend van aard. Namelijk: eert men de nalatenschap van een universele 

Nederlander óf wil men zijn nalatenschap lucratiever exploiteren? Dit is de achtergrond waartegen het 

voorstel van Visser gehouden moet worden. Is een individuele vermelding in de Auteurswet bovendien 

wel het meest geëigende middel? Kan de huidige Auteurswet de doelstelling van Visser om ‘eervol 

nalatenschap uit te dragen’ in onvoldoende mate bolwerken, gelet op het feit dat de uitoefening van een 

auteursrecht eindigt na zeventig jaar na overlijden? Zijn nobele intenties - het  vervolmaken van de 

onsterfelijkheid van de persoonlijkheid van een universele Nederlander - te rijmen met de doelstelling 

van de Auteurswet? Deze vragen zullen onder meer aan de orde komen. 

Het Britse wetsartikel inzake Peter Pan 

Het tekstuele voorstel van Visser lijkt een duplicaat van artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 

1988. Dat artikel luidt als volgt:  

'The provisions of Schedule 6 have effect for conferring on trustees for the benefit of the Hospital for Sick 

Children, Great Ormond Street, London, a right to a royalty in respect of the public performance, 

commercial publication of the play “Peter Pan” by Sir James Matthew Barrie, or of any adaptation of that 

work, notwithstanding that copyright in the work expired on 31st December 1987'  

Schepper van het personage ‘Peter Pan’, Sir James Matthew Barrie liet testamentair vastleggen dat de 

exploitatierechten op het toneelspel ‘Peter Pan’ naar een kinderziekenhuis in London gingen. Vijftig jaren 

na het overlijden van Barrie, conform de toenmalige bepalingen van de Britse wet, verliep het 

exploitatierecht van het ziekenhuis definitief. De Britse overheid gaf kort voor het verstrijken van de 

fatale termijn een eeuwig voortdurend exploitatierecht aan het kinderziekenhuis om de rechten op de 

creatie te mogen proclameren, als ware het een auteursrecht. Dit exploitatierecht werd in de Britse 

Auteurswet verankerd. Was Barrie, een notabele van de Britse high society, een nobele geest of juist een 

uitgekookte redenaar die zijn goede naam voor eeuwig verbond aan de Britse auteurswet? Ter 

overweging ligt dat Barrie geen man van de straat was maar een bekende van diverse Britse openbare 

ambtsbekleders, zoals de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk.5 

Een eerste vergelijking van de persoon Johan Cruijff met het Britse personage Peter Pan roept al allerlei 

vragen op. Peter Pan existeerde louter op de planken van de Britse tonelen en ongetwijfeld in de 

avontuurlijke geest van menig Brit. In essentie draait de wonderlijke wereld van Peter Pan om het 

opvoeren van zijn personage in beeld. De toneelcreatie had daarnaast maar één auteursrechthebbende.  

Johan Cruijff was niet fictief en onderdeel van een familie. Johan Cruijff was op vele fronten actief, maar 

het meest kenmerkend is zijn verschijning die over de hele wereld bekend is. Visser wijst nadrukkelijk op 

de rol van Johan Cruijff voor het Nederlandse portretrecht. Hij wil dan ook nadrukkelijk zijn voorstel 

scharen onder de werking van artikel 21 Auteurswet. Kan het uitoefenen van Johan Cruijffs nalatenschap 

als dat verankerd is in de auteurswet wel door een stichting gebeuren als enig rechthebbende? En 

daarnaast, kan de nalatenschap van Johan Cruijff uitgeoefend worden door de Johan Cruijff Foundation 

als Johan Cruijff nabestaanden heeft en mogelijk andere rechtmatige erfgenamen?  

Visser beklemtoont in zijn initiatief de rol die Johan Cruijff voor het Nederlandse portretrecht heeft 

gehad. Commercieel gebruik van een werk, een portret of de naam van Johan Cruijff is ieder op zichzelf 

al complex genoeg voor een scriptie. Omwille van het nadrukkelijke verband tussen Johan Cruijff en het 

                                                           
5
 Allen 2007, p. 1.   
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Nederlandse portretrecht, is de inzet van deze scriptie om dit specifieke verband te onderwerpen aan 

een onderzoek. 

Dit alles brengt mij tot de volgende centrale vraag: zou een (nieuw) wetsartikel om iedere 

openbaarmaking met winstoogmerk van het portret van een onderscheidbare Nederlander onbeperkt te 

beschermen, een meerwaarde zijn ten opzichte van het huidige artikel 21 Auteurswet, in het belang van 

zijn of haar exclusieve nalatenschap en kan dit nieuwe artikel gemodelleerd worden naar artikel 301 van 

de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988? 

Opbouw scriptie 

Om op deze vraag antwoord te geven komen in deze scriptie de volgende deelvragen aan bod: 

[Deelvraag 1] Wat is de huidige stand van zaken bij artikel 21 Auteurswet, voor wat betreft de mate van 

bescherming van het portretrecht tegen iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret van 

een spraakmakende Nederlander? 

[Deelvraag 2] In welke mate schiet het huidige artikel 21 Auteurswet tekort ten aanzien van de eis van 

bescherming tegen iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret van een spraakmakende 

Nederlander? 

[Deelvraag 3] Welke bestanddelen wil Visser toevoegen aan het bestaande artikel 21 Auteurswet ten 

faveure van een nieuw artikel 21 Auteurswet, ter bescherming van het portret van Johan Cruijff? 

[Deelvraag 4] Zijn dergelijke nieuwe toevoegingen aan het portretrecht verenigbaar met het wezen van 

de Auteurswet?  

[Deelvraag 5] Op grond van welke ratio besloot de Britse wetgever artikel 301 van de Engelse Copyright, 

Designs and Patents Act 1988 in het leven te roepen? 

[Deelvraag 6] Hoe uitvoerbaar is een nieuw artikel 21 Auteurswet, zoals Visser dat voorstelt, met het 

oog op Europese harmonisatie van wetgeving? 

[Deelvraag 7] Conclusie en aanbeveling 

Methode van onderzoek 

Bij het beantwoorden van de eerste twee deelvragen zal de Nederlandse wetsgeschiedenis, Nederlandse 

jurisprudentie en literatuuronderzoek leidend zijn. Deelvraag drie draait om het voorstel van Visser. 

Daartoe zal het voorstel van Visser nader beschouwd worden in het licht van de wetsgeschiedenis en 

literatuuronderzoek. Ook zal het gesprek tussen Visser en mij leidend zijn bij dit hoofdstuk. Deelvraag 

vier vraagt om literatuuronderzoek, onderzoek naar de Nederlandse wetsgeschiedenis en daarnaast om 

jurisprudentieonderzoek. Voor deelvraag 5 zal de beantwoording gezocht worden in de Britse 

wetsgeschiedenis, literatuuronderzoek en de (financiële) verslaglegging van het Britse kinderziekenhuis. 

Aanvullend zal in beperkte mate een rechtsvergelijkend onderzoek plaatsvinden. Bij deelvraag zes wordt 

er gekeken naar literatuuronderzoek, Europese wetsgeschiedenis en Europese wetgeving zoals 

verdragen, teneinde de deelvraag te kunnen beantwoorden. Op basis van de antwoorden op de 

deelvragen 1 t/m 6 zal beantwoording van deelvraag 7 bestendigd worden. Hoofdstuk zeven bevat de 

eindconclusie en mijn aanbeveling.   
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1 Artikel 21 Auteurswet: de stand van zaken 

INLEIDING 

De artikelen 19 tot en met 21 en 35 Auteurswet vormen op moment van schrijven de status quo van de 

bescherming tegen commerciële openbaarmaking van het portret van een prominente Nederlander. Er 

is een nu voorstel om Johan Cruijff een eigen wetsartikel geven in de Auteurswet.6 Om de noodzaak 

hiervan te kunnen beoordelen, zal eerst de vraag beantwoord moeten worden of, en in welke mate, het 

huidige artikel 21 Auteurswet tekortschiet aan de eis van bescherming tegen iedere openbaarmaking 

met winstoogmerk van het portret. De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat luidt: wat is de 

huidige stand van zaken bij artikel 21 Auteurswet, voor wat betreft de mate van bescherming van het 

portretrecht tegen iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret van een spraakmakende 

Nederlander? 

Relevant voor de beantwoording van bovenstaande deelvraag is wat de aard en reikwijdte van het 

portretrecht is, wat onder het begrip 'portret' moet worden verstaan, wie de geportretteerde is en op 

welke wijze naar het bestanddeel 'redelijk belang' gekeken moet worden. Daarbij kunnen bijzondere 

omstandigheden meespelen bij de belangenafweging. Daarom wordt eerst gekeken naar de formulering 

van het huidige artikel 21 Auteurswet. Aan de hand daarvan zal blijken hoe de bepaling van het artikel in 

de loop der tijd is uitgelegd. 

1.1 DE STATUS QUO VAN ARTIKEL 21 AUTEURSWET 

Het huidige artikel 21 Auteurswet is als volgt geformuleerd:  

“Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den 

geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door degene, wiens het 

auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, na 

zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet”  

Introductie Portretrecht 

De aanloop naar de totstandkoming van het huidige artikel 21 Auteurswet is een intensieve ontwikkeling 

van de cultuurgeschiedenis van Nederland. De complexiteit van die geschiedenis is op zichzelf al een 

onderzoek waard. Bij de opkomst van de boekdrukkunst kwam de auteur niet eens in beeld. Het accent 

schoof geleidelijk aan van de uitgever naar de auteur. Het begrip auteur werd ook breder.7 Uit de 

parlementaire geschiedenis valt weinig te distilleren over commercieel portretrecht. Dit commerciële 

portretrecht is vooral vormgegeven door de rechtspraak en is niet zozeer in de spreekwoordelijke 

steigers gezet en uitgebouwd door de nationale wetgever. Men spreekt van commercieel portretrecht 

als een treintje, dat eenmaal geassembleerd in de hangar van de rechter op de rails van jurisprudentie is 

gezet en sindsdien, op eigen kracht, steeds meer aan vaart gewonnen heeft.8 Om toch een idee te 

krijgen van de manier waarop het huidige portretrecht tot stand is gekomen, wordt er in de volgende 

paragraaf stilgestaan bij wat de historische doelstellingen van artikel 21 Auteurswet waren. Een artikel 

                                                           
6
 IEF 2016, 15814. 

7
 Van Lingen 2007, p. 15. 

8
 Van Oerle 2009, p. 1.  
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waar overigens alleen natuurlijke personen zich op kunnen beroepen. Geen partijen zoals werkgever of 

andere derden.9 Huizen of (huis)dieren hebben overigens ook geen portretrecht.  

1.2 WAT ZIJN DE HISTORISCHE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 21 AUTEURSWET 

Volgens wetenschappers is de vraag naar de grondslagen van de Auteurswet die op het portretrecht zien 

niet eenduidig te beantwoorden. "Elk antwoord steunt uiteindelijk op een eigen theoretische opvatting 

over inhoud en gelding van recht. In het algemeen kan men stellen dat de wettelijke erkenning van het 

recht van de auteur gegrond is op overwegingen van billijkheid en utiliteit.10"   

De Memorie van Toelichting  

De Memorie van Toelichting (MvT), behorende bij de Auteurswet uit 1912, spreekt van het voornemen 

om alleen rechten toe te kennen aan de geportretteerde met betrekking tot portretten waartoe 

opdracht werd gegeven. De Tweede Kamer had daarbij vooral oog voor de zedelijke belangen van de 

geportretteerde. Door middel van het stellen van een zorgvuldigheidsnorm werd gehoopt dat die 

zedelijke belangen in acht werden genomen. Per incident moesten burgers beoordelen, afhankelijk van 

hun situatie en verhouding, of die norm in acht genomen was. Ook werd er nog een aanvullende 

bepaling opgenomen waarmee aan geportretteerden die niet in opdracht waren vervaardigd bescheiden 

rechten werden toegekend.11 Dit ging niet van harte, maar kreeg zijn beslag door het toenmalige lid van 

de Tweede Kamer Hendrik Lodewijk Drucker (Vrijzinnig Democratische Bond (VDB)). Hij sprak namens de 

fractie dat openbaarmaking van ongeautoriseerde portretten ook onbehoorlijk kan zijn.12 De Tweede 

Kamer besloot, teneinde het werk van de media niet onmogelijk te maken, om géén vetorecht aan een 

onwillige geportretteerde toe te kennen. De Tweede Kamer zag voor de media een uiterst 

verantwoordelijke taak weggelegd om het doen en laten van de geportretteerde te controleren. Daarbij 

was censuur uit den boze.13 De persvrijheid moest immer gewaarborgd blijven.  

Beoogde positie geportretteerde   

Vooral het ‘zedelijk belang’ mocht niet uit het oog verloren worden. Dit belang moest ingekleurd worden 

aan de hand van de omstandigheden van de situatie. Na inkleuring was duidelijk of de inroeping van 

bescherming van de geportretteerde opportuun was of niet. Een visionaire blik van de toenmalige 

Tweede Kamerleden, daar de daaropvolgende honderd jaren beeldcultuur een enorme ontwikkeling zou 

doormaken. Opvallend is dat de Tweede Kamer destijds als medewetgever hiermee meer handelt in de 

geest van de Auteurswet dan in de geest van het portretrecht door te focussen op de positie van de 

maker van het portret en in mindere mate op de positie van de geportretteerde, die in het portretrecht 

zo centraal staat. De vervaardiger van het portret krijgt namelijk niet zonder meer een publicatieverbod 

opgelegd, maar moet mogelijk rekening houden met enige tegemoetkoming in de gevolgen van zijn actie 

jegens de geportretteerde. Het uitoefenen van ongeautoriseerd portretrecht betekent in ieder geval niet 

zonder meer een verbod voor de vervaardiger op het publiceren van het portret. Het Nederlandse 

                                                           
9
 Van Lingen 2007, p. 157; Rb. Utrecht 16 januari 1980, NJ 1980, 481  

10
 Van Lingen 2007, p. 16. 

11
 Kamerstukken II 1911/12, 227, nr. 3, p. 9-11. 

12
 ‘Ook bij portretten, die niet in opdracht zijn vervaardigd, kan openbaarmaking in hoge mate onbehoorlijk zijn. Een algemene 

     regel is in deze niet te stellen; alles hangt af van de bijzondere omstandigheden van het geval’.  
13

 Schuijt & Visser 2003, p. 23. 
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samengestelde wetsartikel kan worden vergeleken met het systeem van Frankrijk en Duitsland, alwaar 

commercieel portretgebruik van uiteenlopende aard restrictiever beschermd wordt.14 De grondslag 

daarvoor is een uitgesproken zedelijk belang.15 Dit moet uitgelegd worden als een persoonlijkheidsrecht. 

Een ongeautoriseerd portret mag niet te veel ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer. Aanvullend 

stellen wetenschappers dat een ongeautoriseerd geportretteerde die op, bijvoorbeeld, een briefkaart 

belandt, heus wel een zedelijk belang-kaart uit de spreekwoordelijke hoge hoed kon trekken om, via een 

omweg, zijn financiële belang te beschermen.16  

Een portret  

In de Memorie van Toelichting staat dat een portret zoveel is als een afbeelding -ongeacht met welke 

techniek deze vervaardigd is- waar het gezicht, met of zonder eventuele lichaamsdelen, ten minste op 

herkend kan worden.17 Het is een overweging waard dat de technische stand van zaken omstreeks 1912, 

het vervaardigen van een portret zonder instemming (red. zonder poseren) nagenoeg onmogelijk 

maakte. Het zou de fantasie van de wetgever van toen getart hebben als hij wist had dat de dag zou 

komen dat het ‘schieten’ van een portret binnen enkele seconden met een smartphone geschieden kan. 

Een handeling waarbij de smartphoneproducent zich naar aanleiding van Amerikaanse wetgeving 

genoodzaakt zag om een ‘achtergrondgeluid’ te introduceren om de medemens erop te attenderen dat 

zojuist een portret is geschoten.18 Een verplichting die ook volgt uit artikel 139f van het Wetboek van 

Strafrecht. De formele wetgever richtte zich in 1912 duidelijk op misbruik bij geautoriseerd 

portretgebruik. De behoefte aan meer verzetsmiddelen tegen ongevraagd portretgebruik, ontstond bij 

meer beschikbaarheid aan beeldmateriaal. 

1.3 OPKOMST COMMERCIEEL PORTRETGEBRUIK 

Commercieel gebruik van een portret is analogisch gegroeid met de ontwikkelingen van de techniek in 

de beeldcultuur en de kwaliteit daarvan. De parlementaire geschiedenis maakt van het begrip 

‘commercieel portretrecht’ geen vermelding. De Memorie van Toelichting, behorende bij de Auteurswet 

uit 1912, bevat geen verwijzingen naar het begrip 'commercieel portretrecht. Naar de stand van de 

techniek van 1912 omvatte het auteursrecht vermoedelijk zodoende het hele scala van destijds 

bestaande beeldvervaardigers.19 

Portretgebruik of portretrecht  

Bij de toepassing van commerciële portretten onderscheiden wetenschappers commercieel 

portretgebruik en commercieel portretrecht.20 Hoewel zij op het eerste gezicht met elkaar overeen lijken 

te stemmen, gaat het toch om twee verschillende zaken. Commercieel portretrecht markeert namelijk 

een belangrijk moment in de ontwikkeling van commercieel portretgebruik. Commercieel portretgebruik 

impliceert een (erkenning van een) financieel belang voor de geportretteerde dat de geportretteerde te 
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gelde kan maken. 'Het komt niet zozeer aan op de vraag of al dan niet een portret gebruikt wordt, meer 

veeleer, of aangeknoopt wordt bij en geprofiteerd wordt van iemands populariteit en of dat gebruik 

verenigbaar is met de eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid. Hoe dat gebeurt -door middel van een 

portret, naam of de stem, of een combinatie- is in feite van secundair belang.21' Door de erkenning van 

commercieel portretrecht ontstond erkenning van financiële belangen van de geportretteerde bij 

commercieel portretgebruik.22   

Ontwikkeling van commercieel portretgebruik 

Wat betreft de ontwikkeling van het commerciële portretgebruik maken wetenschappers melding van 

kleine geschillen.23 Er zijn geen gezaghebbende gerechtelijke uitspraken over exploitatie van portretten 

voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Wetenschappers wijzen op twee 

noemenswaardige geschillen waarin duidelijk een geschil omtrent commerciële toepassing van een 

portret aanwezig is. Ten eerste tussen Peek & Cloppenburg en een befaamd Nederlands toneelspeler in 

1933.24 Dit geschil werd niet beschikt door tussenkomst van de rechter. De geportretteerde verklaarde 

alleen publiekelijk somber over het ongeautoriseerde gebruik van zijn portret.25 Daarnaast wordt een 

geschil genoemd van een Vlaamse sigarenhandelaar die met de naam Churchill in combinatie met de 

beeltenis van staatsman Winston Churchill een beeldmerk wilde inschrijven voor sigarenverkoop.26 Het 

bureau voor industriële eigendom weigerde de inschrijving, omdat het bureau vond dat het gebruik van 

dat teken in strijd zou zijn met de openbare orde.27 De sigarenhandelaar forceerde een gerechtelijke 

uitspraak, omdat de sigarenhandelaar geen belang zag voor derden bij het commerciële gebruik van de 

naam in combinatie met beeltenis van Winston Churchill.28 De Hoge Raad besloot uiteindelijk in zijn 

nadeel. Van de Hoge Raad mocht het portret niet gebruikt worden, omdat gebruik van de beeltenis van 

Churchill tot verwarring strekte over de herkomst van het product.29 Maar bovenal was de Hoge Raad 

resoluut over haar afwijzing, omdat gebruik van de unieke beeltenis van staatsman Winston Churchill 

voor verkoop van rokersartikelen uit winstbejag zou worden gebruikt.30 Aldus vond de Hoge Raad het 

aanstootgevend en smakeloos als een portret van Winston Churchill als gerespecteerd staatsman, 

commercieel werd 'misbruikt'.31 Commercieel gebruik van portretten laat zich in zoverre omschrijven als 

het financiële belang dat een geportretteerde heeft wanneer het portret, door exclusief voorbehoud, 

ingezet kan worden ter exploitatie.32 Aangezien geen verdere spraakmakende uitspraken over 

commerciële inzet van ongeautoriseerde portretten bekend zijn, moet men aannemen, dat commercieel 

gebruik maken van andermans portret vóór WO II niet bestreden werd met een beroep op artikel 21 

Auteurswet. Mogelijk wel middels het toenmalige artikel 1401 BW.   
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23

 Van Oerle 2009, p. 2.  
24

 Verkade-Cartier van Dissel 1987, p. 490  
25

 Van Oerle 2009, p. 2 
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Openbaar maken is het adagium 

Het 'openbaar maken' is een letterlijk bestanddeel in de Auteurswet. Artikel 21 Auteurswet beschermt 

slechts tegen openbaarmaking. Niet tegen maken, bewaren en opslaan en ander gebruik van 

portretten.33 De onrechtmatige daad fungeert als achtervang, immers als een beroep op art. 21 

Auteurswet niet slaagt staat een beroep op artikel 6:162 BW nog open. 'Openbaar maken' mag volgens 

wetenschappers niet te snel aangenomen worden. De rechter zou de handeling 'openbaar maken' 

moeten lezen in lijn met de wetsgeschiedenis van artikel 12 van de Auteurswet. 'Het portret moet op 

een onmiskenbare wijze aan het publiek ter beschikking komen. Enkel het verschaffen van de foto maakt 

nog niet dat publiek het portret te zien krijgt en dat de geportretteerde daarom schade lijdt.34' In het 

arrest GeenStijl.nl vs.Sanoma cs is deze gedachtegang voortgezet. GeenStijl verschaftte op haar pagina 

de linkjes naar een blootrapportage die nog vóór haar officiële presentatie online beschikbaar was op 

een externe server. De bezoeker van de pagina van GeenStijl moest eerst zelf op de link klikken, alvorens 

de bezoeker de blootrapportage onder ogen kreeg. Louter het verschaffen van de link vond GeenStijl niet 

gelijk aan openbaar maken. Deze kwestie heeft geresulteerd in het voorleggen van enkele prejudiciële 

vragen aan het Europees Hof van Justitie.35 Op moment van schrijven lijkt de zaak Geenstijl.nl  vs. 

Sanoma cs beslecht te worden in het voordeel van GeenStijl. Geen auteursrechtinbreuk aangenomen, 

maar wel onrechtmatig gehandeld jegens de auteursrechthebbende.36  

1.3.1 Erkenning van financiële aanspraken als een redelijk belang 

De Hoge Raad oordeelde in het arrest Teddy Scholten (1959) voor het eerst dat met populariteit en/of 

een aantrekkelijk uiterlijk financiële voordelen te behalen zijn bij publicatie van dat portret. Voorwaarde 

daarvoor is dat de geportretteerde zeker moet kunnen zijn dat de exclusiviteit van het beschikbaar 

stellen van het portret bij hem/haar ligt. Van dat aantrekkelijke uiterlijk met bijbehorende populariteit 

mag zonder toestemming niet geprofiteerd worden door gebruik van dat portret te maken.37 Een 

aantrekkelijk portret geldt als een blikvanger die een exclusieve uitwerking kan hebben.38 Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat artikel 21 Auteurswet gebruikt werd ter onderbouwing van het 

onrechtmatigheidsbetoog -het toenmalige artikel 1401 BW- jegens de geportretteerde en dus (nog niet) 

zelfstandig als juridische grondslag gebruikt werd. In de navolgende jaren deed de Hoge Raad relatief 

kleine uitspraken over commercieel portretgebruik. Hierin werd overeenkomstig geoordeeld dat 

portretten van (nationale) supersterren niet zomaar bij producten cadeau gegeven mochten worden. De 

Hoge Raad erkende steeds dat ‘exclusiviteit van zijn portret’ voor een geportretteerde essentieel was om 

geld te kunnen verdienen met zijn portret, omdat hij gezaghebbend, fameus en fortuinlijk (of alle drie) 

was.39 Veelal betroffen het personen die beroepsmatig bekendheid hadden verworven. De 

amateurbokser Arnold Vanderlijde vormt de uitzondering hierop.40 Het Hof erkende dat, ondanks zijn 

amateurstatus, Vanderlijde het recht had zijn eigen merchandising te moeten kunnen voeren. Juist 
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35

 HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841. 
36

 HR 09 januari 2015 ECLI:NL:PHR:2015:7 
37

 Rb. Rotterdam 14 april 1959 NJ 1959, 648. 
38

 Schuijt & Visser 2003, p. 101. 
39

 Rb. ’s-Gravenhage 15 april 1964, NJ 1964, 483, BIE 1966, p. 42; Rb. ’s-Gravenhage 17 februari 1965 BIE 1966, p. 44;  
    Rb ’s-Gravenhage 07 december 1965, BIE 1966, p. 240.  
40

 Schuijt &Visser 2003, p. 102; Hof Amsterdam 27 mei 1993 NJ 1994, 658.      



Pagina | 13  
 

omdat hij bekendheid verworven had in zijn rol van amateurbokser. Alle uitspraken overziend kan de 

tussenconclusie getrokken worden dat het een vereiste is dat de geportretteerde zelf in de hand moet 

kunnen hebben wie het portret mag gebruiken en in welke context.  

1.3.2 Individuele publicatie vs. commercieel portretgebruik  

De rechter erkende in het arrest Slag om voetbalgoud het onderscheid tussen een publicatie van een 

individueel portret in een boek en het commercieel gebruik van dat boek vol portretten.41 In zoverre 

maakten de geportretteerden geen bezwaar tegen het gebruik van hun individuele afbeelding in een 

publicatie. Voor die publicatie hadden zij zelf instemming gegeven. Zij maakten wel bezwaar tegen de 

gevolgen van de publicatie, omdat met het fotoboek als geheel door een derde partij werd 

geëxploiteerd. De rechter sprak de erkenning uit dat voetballers hun succesvol sportverleden mogen 

gebruiken om extra inkomsten te vergaren naast hun reguliere clubsalaris. Die bijverdiensten zijn in 

brede kring geaccepteerd en daar rust geen maatschappelijk stigma (meer) op. 

1.4 VERZILVERBAAR BELANG 

De kern van het juridische probleem voor de geportretteerde zat hem in de situatie wanneer 

afbeeldingen worden gebruikt in een andere commerciële context dan waar de geportretteerde 

aanvankelijk toestemming voor had gegeven (bijvoorbeeld, bij een promotie van een persoonlijk werk). 

Als portretten ongevraagd een tweede leven beginnen (bijv. in een jubileumboek) of voortgezet worden 

door herpublicatie in een andere setting in een wat minder zedelijke zinsverband 

(drankgebruik/erotiek/uitverkoop) strekt dat tot ongenoegen. De bepalingen van artikel 21 Auteurswet 

richten zich niet alleen tot de maker, maar ook tot derden.42 Ik merk hierbij nadrukkelijk op dat dit niet 

geldt voor herpublicatie in een krant of tijdschrift, omdat dit de persvrijheid en de vrijheid van 

meningsuiting raakt.43 

Een mijlpaal: arrest 't Schaep met de 5 pooten 

de Hoge Raad overwoog in het geroemde arrest ’t Schaep met de 5 pooten’ (1979) dat, waar de 

hoofdrolspelers als geportretteerden zich voorheen het hergebruik van hun portret in een jubileumboek 

-waar ze in het verleden mee instemden- moesten laten welgevallen, de geportretteerden nu een 

objectief recht verkregen om grip te krijgen op de mate van exploitatie van hun eigen portret.44 

Geportretteerden kregen zelf de mogelijkheid om hun eigen roem -hoe abstract ook, want roem valt 

tenslotte niet in eenheden uit te drukken- te verzilveren. Dit wordt in het arrest aangehaald als ‘het 

verzilverbaar belang’. Dit lijkt een samentrekking te zijn van ‘verzilverbare populariteit’ uit de 

jurisprudentie en ‘redelijke belang’ uit artikel 21 Auteurswet. Dit ‘schaep-criterium’ kwam dus naast het 

bestaande privacycriterium. 

Het verzilverbaar belang veronderstelt een verschijningsvorm c.q. uiting te zijn van het bestandsdeel ‘het 

redelijk belang’ uit artikel 21 Auteurswet. Heeft een geportretteerde een redelijk belang om zich te 

verzetten tegen publicatie? Dit is klaarblijkelijk het geval wanneer degene een verzilverbare populariteit 
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heeft. De Hoge Raad kleurt het ‘verzilverbaar belang’ in als een redelijke grond voor verzet, na 

gememoreerd te hebben dat de wetgever het aanvankelijk niet zo bedoeld kan hebben dat zij ook 

financiële belangen bij portretgebruik wilde ondervangen, jegens de vervaardiger van het portret.45 De 

Hoge Raad stelt resumerend in ‘t schaep-arrest dat wanneer populariteit is vergaard in een bepaalde 

uitoefening van een beroep, dat die populariteit commercieel geëxploiteerd kan worden en indien dit 

door een derde partij gebeurt (als in artikel 35 Auteurswet46), dit exploiteren moet gebeuren op een 

wijze die de geportretteerde de gelegenheid biedt om ook de voordelen van die exploitatie te genieten. 

Deze strekking, een derde partij gebruikt ongeautoriseerd materiaal dat door de geportretteerde als 

eerste partij en door de tweede partij als wederpartij (ongeacht welke relatie zij erop nahouden) is 

vervaardigd, vormt vaak de inzet van vele conflicten die de revue passeren. De Hoge Raad geeft 

middelen aan de geportretteerde om de verdere exploitatie van zijn abstracte populariteit (het valt 

immers niet uit te drukken in schaalverhoudingen of in uniforme uurtarieven) te verzilveren. Het draait 

om het ongenoegen c.q. het onbehagen van de geportretteerde dat materiaal dat in een andere context 

tot stand is gekomen -en mogelijk geheel tot beider tevredenheid van partij een en partij twee - ineens 

door een derde verzilverd wordt. Dat kan voor iets nobels van aard zijn (bijvoorbeeld een fansite, 

herinneringsboek etc.), in ieder geval niet-commercieel of juist voor een reclame-uiting van laag allooi 

(bijvoorbeeld erotiek of kansspelen). Het verzilverbaar belang doet een handreiking aan de 

geportretteerde om mee te kunnen delen in de opbrengst van de exploitatie van het portret en zo de 

geportretteerde te compenseren. De geportretteerde hoeft niet daadwerkelijk te onderbouwen dat zijn 

reputatie überhaupt geld waard is en dat zijn beeltenis ook daadwerkelijk de verkoopcijfers van een 

product zou bevorderen. In zoverre zou -in een fictieve situatie- de exploitatie van de beeltenis van de 

meest gehate Nederlander aan deze impopulaire persoon de ruimte geven om zijn populariteit te 

verzilveren, ondanks dat de omstreden reputatie van de bewuste persoon in praktijk wel meer uitgelegd 

moet worden als walging of verafschuwing en de verkoop van het product waarvoor de beeltenis is 

gebruikt misschien wel in de rode cijfers is beland. Ik deel de mening van de wetenschap, dat wanneer 

een portret de facto vanwege de populariteit commercieel wordt ingezet, men niet langer hoeft te 

bediscussiëren of de geportretteerde zichzelf mag duiden als iemand met populariteit in het land. Het 

portret wordt gebruikt, dus de derde partij ziet er heil in. Anders was de derde partij er 

hoogstwaarschijnlijk nooit aan begonnen. 47 De Hoge Raad neemt aldus -terecht- als uitgangspunt in ’t 

Schaep met de 5 pooten dat er sprake moet zijn van een ‘mogelijke feitelijke commerciële exploitatie van 

populariteit.’48  

1.5 INFORMATIEPLICHT 

Verder haalt de Hoge Raad in ’t Schaep met de 5 pooten een streep door het verzet van de derde partij 

dat hij onbekend was met de belangen van de geportretteerde op moment van publicatie. De Hoge Raad 

legt een informatieplicht op voor de derde partij. Als de geportretteerde toestemming geeft voor de 

wijze waarop de foto is gepubliceerd, dan wordt de geportretteerde geacht afstand te hebben gedaan 

van een eventueel beroep op artikel 21 Auteurswet. Van het in een bedrijfsmatige context hergebruiken 
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van een portret wordt in het kader van de informatieplicht van de derde partij als openbaarmaker meer 

gevergd, dan van de niet bedrijfsmatige openbaarmaker van een portret. Over wanneer er nu precies 

door een portretteerde toestemming is gegeven, bestaan veel vraagtekens.49  

1.5.1 Definitie toestemming 

Wetenschappers zijn duidelijk over wanneer een geportretteerde willens en wetens heeft ingestemd 

met het vervaardigen van een portret en een (her)publicatie daarvan. Geen instemming c.q. 

toestemming voor publicatie mag worden afgeleid uit de toestemming voor het vervaardigen van het 

portret. Openbaarmaking van een portret dient dus apart rechtsgeldig overeengekomen te worden.50 Is 

de toestemming eenmaal gegeven, dan is zij onverbiddelijk. Als aan die gegeven toestemming geen 

voorwaarden of beperkingen zijn gebonden kan de geportretteerde zich daar nadien niet op beroepen, 

als het portret onverhoopt een eigen leven lijkt te leiden. Dit kan alleen bij hoge uitzondering. Daarvoor 

moeten de omstandigheden dusdanig veranderd zijn dat de geportretteerde naar alle redelijkheid niet 

aan de eerder gegeven toestemming gehouden mag worden.51 

1.5.2 Reikwijdte toestemming 

De geportretteerde moet zich realiseren wat de reikwijdte van zijn toestemming is. Daarbij moet door de 

geportretteerde ingecalculeerd worden dat sommige procedures tot openbaarmakingen c.q. 

herpublicaties van portretten standaard zijn binnen de uitgevers- of televisiewereld.52 De media moeten 

de betrokkene duidelijk maken wat hij doet en wat de consequenties zijn van zijn handtekening. Een 

standaardformulier tot afstand van het portretrecht, een zogeheten ‘Quitclaim’, telt niet.53 Het 

ontbreken van toestemming impliceert een redelijk belang tot verzet tegen de publicatie. Geen veto tot 

publicatie. Saillante kanttekening is dat de hoofdpersoon in deze scriptie zich hiertoe keer op keer 

verzette, zo zal blijken in hoofdstuk 3.    

1.6 SCHADEVERGOEDING 

Hoewel artikel 21 Auteurswet nog wel als bouwsteen voor het aannemen van een onrechtmatige daad 

werd gehanteerd in ’t schaep met de 5 pooten, reikte de Hoge Raad ook een sleutel aan om een 

schadevergoeding jegens de ongeautoriseerde geportretteerde te kunnen berekenen. Namelijk door de 

gebruiksvergoeding te vragen die de geportretteerde had gevraagd (en verkregen) als er wel een officiële 

deal voor publicatie tot stand was gekomen. Daarnaast spelen nog de factoren mee als winstafdracht, 

rechtsbijstandskosten en waardeverminderingskosten van het uitoefenen van het recht.  

De Hoge Raad zette deze consistente lijn om een aannemelijke schadevergoeding te kunnen berekenen 

niet door in de zaak Verbeke/Wang. In deze zaak overweegt de Hoge Raad dat de geportretteerde zijn 

verzilverbare populariteit verliest, wanneer evident duidelijk is dat de geportretteerde nooit bereid zou 

zijn geweest de exploitatie van zijn portret door een derde toe te laten. Mits de geportretteerde daar 

ook niet voor rond de onderhandelingstafel zou willen na een dispuut.54 De Hoge Raad is kennelijk de 
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mening toegedaan dat men alleen kan spreken van verzilverbaar belang als de geportretteerde ook 

daadwerkelijk van zins is om zijn populariteit (verdergaand) ten toon te spreiden. Dit heeft als gevolg dat 

het verzilverbaar belang een rare manoeuvre vormt in de bewijslast voor de geportretteerde. Het lijkt 

dat de geportretteerde hierdoor duidelijk moet aantonen dat hij echt wel verder bekend wilde raken, 

ongeacht de context.  

Onderbuikgevoelens: een kernachtige grondslag 

Het blijkt dus dat de Hoge Raad met de uitspraak over de onderbuikgevoelens van een geportretteerde 

getracht heeft deze te vervatten in een kernachtige grondslag. Als een derde partij het portret inzet naar 

eigen believen, hoeft een geportretteerde zich het ongenoegen niet te laten welgevallen. Dit maakt een 

gegronde reden voor aanspraak op schadevergoeding, waaronder diverse abstracte gevoelens van de 

geportretteerde over materiële en immateriële belangen ondervangen kunnen worden. Veelal wordt de 

rechtsgrond gevonden in de vorm van een prestatiebescherming. 

1.7 PROFESSIE OF VRIJE TIJD 

In de verdere definiëring van de prestatiebescherming als grondslag sneuvelde naast een commercieel 

vereiste ook de voorwaarde dat populariteit alleen op te bouwen is in een bepaalde professie. Binnen de 

wetenschap wordt gepeinsd of de Hoge Raad deze verruiming nu werkelijk zo bedoeld heeft of dat er 

sprake was in de uitwerking van het arrest van een ongelukkige taalkundige formulering. 

Wetenschappers beantwoorden die vraag zelf door te stellen dat, dat eigenaardig zou zijn, daar de 

populariteit van bekende Nederland meer verworven wordt in ‘de high society’ en op ‘social media’ dan 

louter alleen op het trainingsveld of op de catwalk.55 Ook denkbaar is dat bijvoorbeeld topsporters van 

grote naam arbeidsmatig er een andere dagelijkse routine op nahouden. Weer later schaafde de Hoge 

Raad aan de invulling van de veronderstelde populariteit.56 De geportretteerde hoeft niet populair te 

zijn, als de geportretteerde maar bekendheid heeft in de hoedanigheid waarop de geportretteerde 

afgebeeld wordt. Populariteit kan een geportretteerde verwerven in de uitoefening van een bepaalde 

verschijning, ofschoon de acteur c.q. model achter de reclame-uiting helemaal geen -of weinig- landelijke 

faam geniet. Denk hierbij aan Cora van Mora, Margot van Beurden-Schildkamp (hét gezicht van Dreft57) 

en Frau Antje. De geportretteerde die invulling geeft aan een reclame-personage heeft er een duidelijk 

belang bij dat zijn reclame-typetje niet gebruikt wordt in een andere (mogelijk negatieve) context c.q. 

reclame.58  

Publiekelijk belang 

In 1991 vervaagde de rechtsgrond ‘publiekelijk belang’ nog verder door te verordenen dat enige mate 

van bekendheid als eis eigenlijk niet nader meer ingevuld hoefde te worden.59 De commerciële 

toepassing van een model in een uiting van reclame werd als voldoende gezien voor het dienstdoende 

model om een financieel belang te hebben in de zin van artikel 21 Auteurswet.60 Ook de omschrijving 
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van het begrip ‘commercieel’ werd eveneens grijzer van toepassingskleur. De Hoge Raad interpreteerde 

ook de toepassing door derde partijen van portretten bij publicaties voor liefdadigheid of nobele doelen 

als commercieel gebruik.61 ‘Commercieel’ als begrip werd binnen de rechtspraak definitief ontdaan van 

zijn woordenboekbetekenis, door immateriële zaken die niet op geld waardeerbaar waren (zoals 

ongenoegen bij associatie van een product waardoor inbreuk op de persoonlijke levenssfeer werd 

ervaren) onder de noemer van commerciële belangen te brengen.62 De derde partij zet het portret 

natuurlijk wel in voor commerciële doelen. Alleen de geportretteerde ervaart geen directe financiële 

schade.   

1.8 PORTRET 

Net als het verruimen van de begrippen ‘redelijk belang’ en 'commerciële doeleinden’ kon herdefiniëring 

van het begrip ‘portret’ binnen de jurisprudentie niet achterblijven. Behalve de technische vooruitgang 

waardoor de wijze waarop een portret tot stand komt een wissel trekt op de reikwijdte van het begrip, is 

de klassieke en amechtige opvatting over een portret -als in dé Mona Lisa- verbreed. 

Wie is herkenbaar 

Herkenbaarheid, behalve door bekenden van de geportretteerde, door iedereen of de zekerheid dat de 

derde een geportretteerde daarna onmiddellijk zou herkennen aan herkenbare gelaatstrekkingen, werd 

als rechtsopvatting verlaten, door toedoen van het arrest Naturiste.63 Een naakte recreant werd en profil 

gefotografeerd waarbij haar haar het aanzicht van haar gezicht onttrok. Een rechtsopvatting die kort 

daarvoor nog stond als een huis door de gerechtelijke beslissing in het arrest Ja zuster, nee zuster.64 De 

geportretteerden waren daarbij de overtuiging toegedaan dat men niet alleen specifiek notie moest 

nemen van het gelaat en de herkenbaarheid daarvan. Het ging volgens hen om de herkenbaarheid van 

het geheel. Alle identificerende elementen waaruit een identiteit van een persoon af te leiden valt 

spelen mee. De Hoge Raad verwierp dit associatieargument en wilde toen nadrukkelijk blijven aanhaken 

bij de wetsopvatting van het portret in de Auteurswet van 1912. In het arrest Naturiste verfijnt het 

denkbeeld van de Hoge Raad. De eisers in cassatie in Naturiste trachten de Hoge Raad om, op hun 

voorstel, alternatieve herkenbaarheidscriteria aan te laten nemen, om te kunnen spreken van een 

portret.65 Andere lichaamsdelen dan het gelaat, maar ook een typerende houding, kleding en 

herkenbare symbolen zijn, volgens hen, relevant. De herkenning van de geportretteerde mag ook na 

bestudering tot stand komen. Niet uitsluitend de afgebeelde gelaatstrekken hoeven tot herkenbaarheid 

te leiden. De Hoge Raad bekrachtigt dit standpunt en opent hiermee een weg naar herkenbaarheid van 

de geportretteerde door associatie. Dit laat dus onverlet dat nog steeds gesproken mag worden van een 

portret bij afbalken of vermommen van een afgebeelde persoon. Dit geldt ook bij de vertolking van een 

bepaalde rol door een acteur, zoals Dolf Brouwer als Sjef van Oekel of Bram van der Vlugt als 

Sinterklaas.66 67 Benadrukt wordt dat de wijze waarop een portret vervaardigd is, irrelevant is. Behalve 
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het traditionele schilderen, fotograferen of kleien, is grimeren ook een middel. Ook beeldmanipulatie of 

de inzet van een look-a-like dragen daaraan bij.68 

Verzet van een geportretteerde kreeg, na aanvankelijk alleen een op een zedelijke grond mogelijk te zijn 

geweest in de opzet van artikel 21 van de Auteurswet, ook een grond om commerciële belangen van een 

geportretteerde te kunnen veiligstellen. Commerciële omstandigheden kregen al snel een brede context 

en ook de opvatting van wat een portret van een geportretteerde behelst in zijn klassieke benadering, 

maakte plaats voor de louter vereiste factoren die leiden tot identificatie. Naar de huidige stand van 

zaken kan het begrip ‘portret’ worden gedefinieerd als a) een afbeelding van tenminste het gelaat van 

een identificeerbare persoon of b) de afbeelding waarbij het gelaat van de afgebeelde persoon volledige 

onherkenbaar is gemaakt, maar de identiteit van die persoon toch kan duidelijk zijn uit hetgeen de 

afbeelding verder toont.69 Factoren buiten de afbeelding mogen daarbij worden meegewogen. Van 

belang is wel, dat er nog steeds een visueel aspect aanwezig moet zijn. Een beschrijving van iemands 

uiterlijk is geen portret. 

1.9 COMMERCIEEL PORTRETRECHT VS. PARODIE 

Het erkennen van de aanwezigheid van een portret bij de inzet van een lookalike schuurt dicht aan tegen 

het leerstuk van een parodie. Toch is dat niet helemaal hetzelfde uitgangspunt, want wanneer een 

parodie slechts een vage herinnering oproept aan de oorspronkelijk geportretteerde of buitenstaanders 

bij lange na niet de illusie koesteren dat geportretteerde heeft meegewerkt aan de parodie, geeft 

‘verzilverbare populariteit’ als uiting van het bestanddeel ‘een redelijk belang’ aan. Dat redelijke belang 

geeft de inzet van een portret voor commerciële doeleinden aan de geportretteerde handvaten om te 

kunnen spreken van zijn verzilverbare populariteit. Dit werd geïllustreerd toen de toenmalig premier van 

Nederland, J.P. Balkenende, zijn portret terugvond in een folder van de Kijkshop voor een uitverkoop, 

afgebeeld spottend als een grijpgrage kleuter. Hoewel het evident was dat J.P. Balkenende geen 

medewerking verleend had aan de advertentie, ook niet zijn goedkeuring had uitgesproken over de 

advertentie of wilde laten merken dat hij de doelstelling van Kijkshop ondersteunde, erkende de rechter 

dat het Balkenende was die afgebeeld was. Ook de vermelding van de naam – in casu zonder verkoper 

shopt J-Peetje goedkoper- kan er al toe leiden dat het portret herkenbaar is.70 

CONCLUSIE 

Toen in het Staatsblad de Auteurswet in 1912 verscheen, was het auteursrechtelijke landschap 

overzichtelijk. De kennis- en informatiemaatschappij was nog ver weg. De wetgever is bij introductie van 

de Auteurswet niet erg scheutig geweest met het erkennen van portretrecht binnen de Auteurswet. Het 

is de rechter geweest die betekenis en invulling gaf aan de uitwerking van een relatief miniem 

wetsartikel. Geld verdienen met eigen exclusieve beeltenis werd niet langer een bijkomstigheid van 

succes waar anderen creatief op konden participeren. Het werd een verworvenheid van de 

geportretteerde die langzaamaan verankerd in de jurisprudentie begon te raken. Hier komt prominent 

het 'treintje van portretrecht' uit paragraaf 1.1. naar voren. Omdat veel vormen van creaties anno 2016 
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het etiket ‘portret’ mogen dragen, is het portret verworden tot een paraplubegrip. Het zal niet moeilijk 

zijn om een beeltenis die impliciet verwijst naar, bijvoorbeeld, Johan Cruijff te scharen onder ‘portret’. 

Hoe nihilistisch de afbeelding ook is. Commercieel gebruik van een portret is evenredig gegroeid met de 

ontwikkelingen van de techniek in de beeldcultuur en de kwaliteit daarvan. Commercieel portretrecht 

laat zich in zoverre omschrijven als het financiële belang dat een geportretteerde heeft wanneer het 

portret, door exclusief voorbehoud, ingezet kan worden ter exploitatie door de rechthebbende (of een 

derde, zoals beschreven in artikel 35 Auteurswet). 

Het bestanddeel ‘redelijk belang’ van artikel 21 Auteurswet kent vele verschijningsvormen: o.a. 

verzilverbare populariteit, parodiërend belang en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Deze ‘kaarten’ 

kunnen in samenhang of afzonderlijk worden uitgespeeld jegens de ongeautoriseerde openbaarmaker 

van een portret. Een toegekend 'redelijk belang' van de geportretteerde leidt tot nuance van de 

exploitatierechten van de vervaardiger van het portret. Nooit tot een absoluut verbod tot exploiteren.  

Nieuwe multimediale toepassingen kunnen het onduidelijk maken of het openbaar maken c.q. 

exploiteren van een ongeautoriseerd portret binnen de reikwijdte van het artikel valt. Dat maakt het 

artikel toepassen soms complex. Wanneer men de bescherming van het portret van Johan Cruijff als 

uitgangspunt neemt, valt er niet direct een groot manco te destilleren uit het artikel. Bij leven kon Johan 

Cruijff met artikel 21 Auteurswet prima vooruit.   
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2. Waarin schiet artikel 21 Auteurswet tekort 

INLEIDING 

Gelet op de analyse van de stand van zaken van artikel 21 Auteurswet uit voorgaand hoofdstuk, lijkt het 

artikel te voorzien in een omvangrijke mate van bescherming van het ongeautoriseerd portretrecht. De 

voorwaarden voor inroeping van de bescherming van het artikel zijn mettertijd verbreed en 

laagdrempeliger geworden. Desondanks zijn er diverse aanvullende randvoorwaarden te duiden die de 

inroeping van de bescherming van het artikel problematisch maken. Ondanks haar toegankelijkheid. Dit 

hoofdstuk geeft antwoord op de tweede deelvraag: in welke mate schiet het huidige artikel 21 

Auteurswet tekort ten aanzien van de eis van bescherming tegen iedere openbaarmaking met 

winstoogmerk van het portret van een spraakmakende Nederlander? 

Zo wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd hoe de stand van bescherming van bekende Nederlanders zich 

verhoudt ten aanzien van onbekende Nederlanders. Ook wordt het belangrijke element aangestipt dat 

de juridische positie van overleden natuurlijke personen afwijkt van die bij levende natuurlijke personen. 

Op basis van deze aspecten zal worden bezien of de bekende Nederlander tekort wordt gedaan in de 

bescherming van zijn portretrecht. Een tekortkoming die Visser met zijn voorstel lijkt te veronderstellen. 

2.1 FORMELE RECHTSZEKERHEID BEKENDE NEDERLANDERS 

Dekt de lading de inhoud van artikel 21 Auteurswet? 

Auteursrecht impliceert voor niet in het auteursrecht ingevoerde personen vooral de betekenis van het 

exploitatierecht. Auteursrecht drukt echter ook de meer ideële, niet op geld waardeerbare belangen van 

de auteur, uit. Van Lingen expliceert dat men dit recht uitdrukt als het het droit de moral.71 Het droit de 

moral valt uiteen uit diverse verschijningsvormen. Het wezen van de Auteurswet en hoe het portretrecht 

zich hiertoe verhoudt, wordt nader beschouwd in hoofdstuk 4.  

Onbekend maakt onbemind 

Wat in het vorige hoofdstuk aan bod kwam over de totstandkoming van het commercieel portretrecht 

had nagenoeg steeds betrekking op publieke personen. De onbekende Nederlander bezit echter ook 

commercieel portretrecht. De voorwaarden daarvoor zijn iets genuanceerder. Verzilverbare populariteit 

is hierbij niet van toepassing. Wel kan een verzilverbare prestatie bestaan bij een beroepsmatige 

uitoefening. Hergebruik van foto’s van professionele beroepsuitoefenaars bij promotie van een ander 

product is zo’n situatie. Vanaf het arrest discodanser (1997) werd duidelijk dat de onbekende 

Nederlander aanspraak kon maken op bescherming tegen de publicatie van een ongeautoriseerd 

portret. Dit kon geschieden op grond van zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.72 

Voorwaarde hierbij is dat de geportretteerde geassocieerd wordt met het product (of dienst). Of de 

veronderstelling dat de geportretteerde het product actief ondersteunt. Het criterium ‘niet geassocieerd 

willen worden’ werd sinds discodanser gehonoreerd als een redelijk belang voor verzet tegen 

publicatie.73 Het beoordelen van dit verband is casuïstisch en complex. De beoordeling van dit verband 
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werkt lang niet altijd ten faveure van de geportretteerde. Ongeautoriseerd geportretteerd worden in 

een winkelstraat is van een andere orde (niet compromitterend of aanstootgevend) dan in een 

nachtclub.74 De mate waarin de geportretteerde onaangenaam wordt getroffen is subjectief en moet per 

geval bekeken worden. Als onbekende Nederlander opkomen tegen publicatie van jouw portret is 

gecompliceerd. Het vraagt om een dusdanige situatie waarin emoties als 'onbehagen' en 

'compromitterend' onderbouwd kunnen worden. Deze immateriële schade moet onderbouwd kunnen 

worden. Een verzoek om een financiële tegemoetkoming van een onbekende Nederlander wordt maar 

weinig gehonoreerd.75 Materiële schade wordt bij een doorsnee Nederlander niet aangenomen. Nergens 

blijkt immers uit dat de persoonlijkheid van een onbekende Nederlander enige exploitatiewaarde heeft. 

De positie van een geportretteerde met een verzilverbare populariteit is daarin sterker. Deze persoon 

kan op grond van het redelijk belang een financiële vergoeding c.q. tegemoetkoming eisen van 

immateriële aard. De onbekende geportretteerde maakt hier weinig kans op. Het objectief vaststellen 

dat schade is geleden in eigen privacy, is ronduit problematisch. De onbekende geportretteerde is veelal 

aangewezen op een schadevergoeding op grond van de onrechtmatige daad. De Hoge Raad wijdt een 

passage in rechtsoverweging 3 en 4 van het arrest Cruijff/Tirion aan de toepassing van artikel 21 

Auteurswet. "Dit artikel moet geplaatst worden in de sleutel van de conflicterende grondrechten van 

artikel 8 en artikel 10 EVRM.76" De conflicterende grondrechten spelen anno 2016 een belangrijke rol bij 

het verdedigen van de standpunten de van partijen. Binnen de wetenschap bestaan standpunten dat de 

positie van de onbekende ongeautoriseerde, geportretteerde Nederlander structureel 

ondergewaardeerd wordt.77 Men vreest dat er eerst een nieuw ’t Schaep met 5 pooten’ voor nodig is, 

alvorens een herwaardering plaatsvindt. Een nieuw arrest zou nodig zijn waarbij de Hoge Raad de 

juridische positie van de onbekende Nederlander binnen het commercieel portretrecht niet langer 

onbemind laat.78  

2.2 MATERIËLE RECHTSZEKERHEID BEKENDE NEDERLANDERS 

Vaststellen van redelijkheid  

Wetenschappers laten publicitair nogal wat stof opwaaien als zij willen definiëren wanneer aan het 

bestanddeel 'redelijk belang' bij de toepassing van artikel 21 Auteurswet is voldaan. Binnen de 

wetenschap bestaan opvattingen dat openbaarmaking van het portret pas onrechtmatig is, als zich 

daartegen een belang van de geportretteerde verzet dat niet onredelijk is of (behoudens een 

rechtvaardigingsgrond) onrechtmatig is.79 Andere wetenschappers bestrijden dit standpunt. Zij stellen 

dat pas van onrechtmatigheid sprake is, wanneer het belang van de geportretteerde dat zich tegen 

openbaarmaking verzet, zwaarder weegt dan de belangen van anderen bij openbaarmaking.80 De Hoge 
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Raad heeft in 1994 het laatstgenoemde standpunt overgenomen in de Ferdi E. - Zaak.81 In artikel 21 

Auteurswet is een belangenafweging van de partijen aanwezig én noodzakelijk.82 

Postuum portretrecht  

Wetenschappers wijzen nadrukkelijk op het gegeven dat een portretrecht niet geldt als het meest 

omvattende recht dat men kan hebben.83 Zoals bedoeld is in het goederenrechtelijke eigendom. 

Sommige intellectueel eigendomdeskundigen stellen dat de financiële belangen van de populair 

geportretteerde in wezen van vermogensrechtelijke aard zijn. Desondanks verzet artikel 21 Auteurswet 

zich tegen overdraagbaarheid en erfopvolging.84  Ook commercieel portretrecht is naar geldend recht 

geen subjectief vermogensrecht. Daarmee is het recht eveneens niet overdraagbaar en ook niet 

vererfbaar. Na het overlijden van Johan Cruijff zijn diens nabestaanden bij uitstek personen die zonder 

problemen zijn portretrecht kunnen uitoefenen op grond van artikel 21 Jo 25a Auteurswet. Voor 

uitoefening van het portretrecht door de nabestaanden is een redelijk belang vereist.85 Zelfs tegen 

verdere openbaarmaking van het portret. 86 Dit portretrecht komt post mortem nooit toe aan 

testamentair aangewezenen (de erven). Illustratief hiervoor is r.o. 3.6 van het arrest Elvis Presley 

(1989).87 In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat indien de geportretteerde is overleden, de 

toepassing ex artikel 21 Auteurswet uitsluitend toekomt aan de nabestaanden.88 Op grond van artikel 

25a Auteurswet zijn dit thans de ouders, de echtgenoot of de geregistreerde partner en de kinderen, die 

allen hun bevoegdheden in beginsel zelfstandig kunnen uitoefenen. De actie komt niet toe aan de erven 

of de exclusieve licentienemer die zich wil verzetten tegen de ongeautoriseerde exploitatie van de 

portretten door derden.89 Overigens ook niet aan werkgevers of aan andere derden. Hieruit volgt dat de 

ongeautoriseerde exploitatie evenmin een onrechtmatige daad jegens de exclusieve licentienemer 

oplevert.90 Of nabestaanden (al dan niet tevens erfgenamen) een eigen commercieel recht hebben, zou 

er, naar verluid van het Schaep-arrest, vanaf hangen of de maatschappelijk opvattingen ook die 

'redelijkheid en billijkheid' erkennen.91 Wetenschappers discussiëren of via het Burgerlijk Wetboek nog 

tot overdraagbaarheid van het commercieel portretrecht gekomen kan worden. Maar zij concluderen 

dat Burgerlijk Wetboek 3 geen blijk geeft van overdraagbaarheid.92 Er wordt een mogelijkheid geopperd 

voor derden om via artikel 35 Auteurswet en de onrechtmatige daad artikel 21 Auteurswet in te kunnen 

zetten. Tegenstanders van deze redenering vinden deze gedachtegang sympathiek, maar stellen dat 

daarmee onvoldoende de bepalingen van de Hoge Raad uit het Elvis Presley -arrest worden weerlegd.93  
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Tot slot werpen wetenschappers op dat het portretrecht ook ineens vatbaar zou worden voor beslag en 

faillissement, als portretrecht overdraagbaar zou zijn in het vermogensrechtelijke systeem.94 

Een prominente rol voor de Johan Cruijff Foundation ter bescherming van het portretrecht na het 

overlijden van Johan Cruijff is in het huidige stelsel van vermogensrecht nu niet mogelijk. 

Wetenschappers vragen  zich aanvullend af of de weelde waarin de nabestaanden leven in de weg kan 

staan aan het uitoefenen van het portretrecht.95 Zij formuleren daarop zelf ook meteen het antwoord: 

bij in leven zijnde van de geportretteerde doet het ook niet ter zake in welke weldaad de 

geportretteerde leeft en of hij nog meer geld mag verdienen. Johan Cruijff kon niet bij leven zijn 

portretrecht overdragen aan de Johan Cruijff Foundation, al zou hij het gewild hebben. Had dat wel 

gekund en was dat gebeurd, dan waren er nu twee soorten rechthebbenden op het portret van Johan 

Cruijff als overledene: de Johan Cruijff Foundation, als erven van het recht en de familie Cruijff als 

nabestaanden van de natuurlijk persoon Johan Cruijff. Een verwarrende en mogelijk onwerkbare situatie. 

Er kan worden geopperd om de onoverdraagbaarheid (en de vererfbaarheid) in artikel 21 Auteurswet te 

schrappen. Dan zou portretrecht toch overdraagbaar worden. Binnen de wetenschap wordt echter ook 

meteen erkend dat het geen probaat middel is tegen het probleem dat er meerdere soorten 

rechthebbenden zouden bestaan.96 In hoofdstuk 3 kom ik hier op terug. Daarin zal worden beschreven 

hoe initiatiefnemer Visser met deze omstandigheid rekening heeft gehouden bij het formuleren van zijn 

nieuw artikelvoorstel. 

2.3 WAT WIL DE BEROEMDE NEDERLANDER 

Johan Cruijff legde in 2013 zelf een eerste bouwsteen in de erkenning van Nederlanders met zakelijke 

nationale reputatie naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak Cruijff/Tirion.97 In casu betrof het een 

publicatie van een herinneringsboek. Dit boek was rijkelijk gedecoreerd met het ongeautoriseerde 

portret van Johan Cruijff. Johan Cruijff was een aan de verkoop gerelateerde vergoeding aangeboden. 

Johan Cruijff wilde zelf kunnen bepalen onder welke absolute financiële voorwaarden zijn portret als 

merchandising geëxploiteerd mocht worden, ongeacht of het boek nu scoort in de verkoopaantallen of 

niet. Johan Cruijff zocht met zijn opvatting aansluiting bij de Duitse rechtsopvatting ‘Recht am eigenen 

Bild’, wat zoveel betekent als: zelfbeschikkingsrecht van de afbeelding van de geportretteerde waarbij 

altijd toestemming van de geportretteerde nodig is. Ook een weigering tot toestemming voor publicatie 

maakt deel uit van dat zelfbeschikkingsrecht en moet gehonoreerd worden. De raadsman van Johan 

Cruijff ijverde in het verleden al naar aanleiding van de uitspraken van het EHRM voor de erkenning van 

portretrecht als een soort mensenrecht binnen de reikwijdte van artikel 8 EVRM.98  Door toedoen van 

Johan Cruijff erkent de Hoge Raad in dit arrest dat het commerciële portretrecht een plek binnen de 

werkingssfeer van artikel 8 EVRM verdient.99 De publieke bekendheid die door het portretrecht 

bescherming geniet is ook een aspect van het door artikel 8 EVRM beschermde persoonlijkheidsrecht 
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van privacy. Het onderscheid tussen commerciële en morele belangen van de geportretteerde wordt 

hiermee opgeheven. Nadrukkelijk leidt dit besluit van de Hoge Raad niet tot een absoluut portretrecht, 

zo overweegt de Hoge Raad in r.o. 3.5 van het arrest. 'De vrijheid van meningsuiting van artikel 10 EVRM 

zal steeds moeten worden bezien in verhouding met het beschermde in artikel 8 EVRM. Een verbod 

vormt een beperking van de expressievrijheid, die dient te worden getoetst aan de voorwaarden van 

artikel 10 lid 2 EVRM'.100 

2.4 AUTEURSRECHT NIET ÉÉN EN ONDEELBAAR  

Artikel 26 Auteurswet houdt rekening met de uitoefening van gemeenschappelijk auteursrecht. Dus ook 

in het geval van het portretrecht van Johan Cruijff. Wanneer de nabestaanden van Johan Cruijff zijn 

auteursrecht uitoefenen, kunnen zij dat afzonderlijk doen. Dit sluit ook aan bij het regime van artikel 

3:166-170 van het Burgerlijk Wetboek.101 Uitgangspunt bij deze uitoefening is de medewerking van alle 

rechthebbenden. Alle familieleden afzonderlijk dus. Handhaving van het gemeenschappelijk 

auteursrecht kan door ieder der rechthebbenden geschieden. Ook jegens elkaar. Er is, hoewel juridisch 

niet relevant, weinig verbeeldingskracht voor nodig om te vermoeden dat dit onvermijdelijk tot frictie zal 

leiden. Zeker in familieband.  

2.5 FRICTIE AUTEURSRECHT VS. PORTRETRECHT 

Het portretrecht lezen als een wezenlijk onderdeel van de Auteurswet lijkt tot zover geen probleem en 

zelfs een logisch gevolg van de keuze van de wetgever destijds. Ook initiatiefnemer Visser lijkt dat bij zijn 

voorstel te doen. Toch moet hier de eerste vermelding worden gemaakt van het gegeven, en dat zal in 

deze scriptie vaker blijken, dat de positie van portretrecht in de Auteurswet volgens vele 

wetenschappers geen verstandhouding tussen auteursrecht als intellectueel eigendomsrecht en het 

portretrecht mag betekenen. Hoewel Visser zelf weinig woorden aan dit dilemma wijdt in zijn voorstel, 

zo zal uit hoofdstuk 3 ook blijken, is deze discussie een netelige zaak. De discussie of de bepalingen uit 

het auteursrecht ook wel verband houden met de bepalingen met het portretrecht staat in hoofdstuk 4 

centraal.  

CONCLUSIE 

Commercieel portretrecht is iets dat publieke Nederlanders hoofdzakelijk raakt. Het inroepen van dit 

individuele commercieel portretrecht vergt de nodige onderbouwing en is niet simpel te vervatten in één 

argument. Maar het recht wordt succesvol ingeroepen. De onbekende Nederlander wiens portret 

ongewild geëxploiteerd wordt heeft ook een middel tot verzet. Het verkrijgen van een financiële 

vergoeding zal voor de onbekende Nederlander vaak geen doel op zich zijn. Het inroepen van het 

portretrecht voor onbekende Nederlanders draait meer om persoonlijke belangen als privacy. Het 

inroepen van commercieel portretrecht tegenover de rechter is voor de onbekende Nederlander 

intensief en blijkens de oogst van de jurisprudentie wordt die weg niet opvallend vaak bewandeld.  

Het commercieel portretrecht onder de reikwijdte brengen van artikel 8 en 10 EVRM zou niet leiden tot 

een absoluut publicatieverbod zoals Johan Cruijff dit had beoogd. Bij leven had Johan Cruijff geen tot 
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weinig problemen met uitoefenen van zijn portretrecht. Wat Johan Cruijff als persoon graag wilde, een 

alles omvattend recht krijgen op zijn eigen portret, kan simpelweg niet. Zijn rechtsopvatting over het 

portretrecht lijkt op de Duitse opvatting over portretrecht ‘Recht am eigenen Bild’.  

Portretrecht is niet als alles omvattend recht overdraagbaar of erfelijk. Zou dat wel het geval zijn, dan 

kunnen daar de rechtsgevolgen bijkomen die bij het eigendomsrecht kunnen horen, zoals beslag en 

faillissement. Voorts kunnen er ook meerdere auteursrechthebbenden in één familie ontstaan.  

Alleen nabestaanden kunnen het portretrecht met een redelijk belang uitoefenen na overlijden van de 

geportretteerden. De overdraagbaarheid van het portretrecht aan de Johan Cruijff Foundation, zoals 

Visser dat in zijn voorstel noemt, is binnen het huidige stelsel van vermogensrecht niet mogelijk. Hoe 

graag de Johan Cruijff Foundation het portretrecht vermoedelijk ook zou willen bewaken en ongeacht of 

dat helemaal in de geest van Johan Cruijff zou zijn: het recht komt ze niet toe. Als de formele wetgever 

het voorstel van Visser zou willen implementeren moet zij een aantal geldende rechtsbeginselen, zoals 

dat commercieel portretrecht naar geldend recht geen subjectief vermogensrecht is, terzijde schuiven. 

Het implementeren van het voorstel zou het probleem van de niet-overdraagbaarheid van het 

portretrecht post mortem voor Johan Cruijff oplossen. Vereist daarvoor zou wel zijn dat de familie Cruijff 

berust in de eeuwig voortdurende taakopvatting van de Johan Cruijff foundation om het portretrecht 

van de persoon Johan Cruijff uit te oefenen. Voor iedere andere willekeurige Nederlander met faam die 

overblijft, blijft het probleem voortbestaan. Het portretrecht van ieder ander is na overlijden niet 

overdraagbaar op grond van de Nederlandse wet.  
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3. Het nieuwe artikel 21 Auteurswet van Visser 

INLEIDING 

Op 29 maart 2016 maakt Mr. magazine voor juristen melding van het initiatief dat hoogleraar 

Intellectueel eigendomsrecht D.J.G Visser drie dagen daarvoor aangevangen is op het IE-forum voor 

juristen. Visser stelt voor om aan Johan Cruijff een eigen wetsartikel te wijden in de Nederlandse 

Auteurswet, voor iedere vorm van commercieel gebruik van het portret van Johan Cruijff.102 Johan Cruijff 

overleed kort daarvoor op 24 maart 2016. De doelstelling van Visser is expliciet: geef Johan Cruijff zijn 

eigen artikel in de Auteurswet (artikel 21 Auteurswet of -ludieker- artikel 14). Over zijn motieven is 

Visser, getuige de teksten op het IE-forum, spaarzaam.  

Op 25 mei 2016 sprak ondergetekende met hem teneinde meer inzicht te krijgen in de achterliggende 

waarden van Vissers voorstel om Johan Cruijff zijn eigen Auteurswet-artikel te geven. Inzet van het 

gesprek was om te begrijpen wat ten grondslag lag aan zijn voorstel. Voorts om te begrijpen wat hij 

inhoudelijk wil toevoegen met een nieuw artikel in de Auteurswet en hoe men dit nieuwe artikel moet 

interpreteren. Aanvullend vroeg ik hem naar de barrières die hij zelf voorzag in de uitvoering van het 

voorstel en naar de bezwaren van andere wetenschappers die zich publiekelijk uitgelaten hebben over 

het voorstel. Tot slot spraken wij over de standpunten van de betrokken partijen bij het voorstel.   

3.1 MATERIËLE INHOUD VOORSTEL VISSER  

De formulering van het huidige artikel 21 Auteurswet is in het vorige hoofdstuk reeds gememoreerd. Het 

wordt hier andermaal in herinnering gebracht, ten behoeve van het in kaart brengen van de uitwerking 

van de gevolgen van het voorstel van Visser. Een ludieke knipoog voor de oplettende lezer daarin was 

dat Visser zijn voorstel nadrukkelijk ondertekende met zijn tweede voornaam ‘Johan’ als subtiele 

hommage aan Johan Cruijff.  

Het bestaande artikel 21 Auteurswet luidt als volgt: 

“Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den 

geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door degene, wiens het 

auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den geportretteerde of, 

na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet” 

Visser stelt het volgende artikel 21 Auteurswet voor:  

“Onverminderd de rechten van de nabestaanden als bedoeld in artikel 25a en onverminderd de rechten 

van derden, is voor iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het werk, het portret of de naam van 

Johan Cruijff een redelijke vergoeding verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam. Voor 

het gebruik van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff als onderscheidingsteken is 

toestemming nodig van de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam.103" 
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Deze bepaling zou als een nieuw artikel 21a ingevoegd kunnen worden na het bestaande artikel 21 over 

portretrecht. Met het oog op de persoonlijkheid van Johan Cruijff zou het resultaat nog treffender 

kunnen zijn wanneer het artikel als een nieuw artikel 14 in de Auteurswet wordt opgenomen. Het 

huidige artikel 14 is naar oordeel van Visser tamelijk overbodig en kan worden geschrapt of desgewenst 

vernummerd worden tot artikel 14a. Welk artikelnummer we aan het voorstel moeten willen hechten is 

weliswaar van belang voor de logische opbouw van de Auteurswet, maar voegt niets toe aan de inhoud 

van het voorstel. Het nummer 14 zou natuurlijk wel extra symbolisch zijn, gezien de associatie van Johan 

Cruijff met het getal 14.  

Na het tekstuele voorstel van Visser geanalyseerd te hebben zijn een aantal nieuwe bestanddelen uit het 

wetsartikel te destilleren:  

1. Onverminderd de rechten van de nabestaanden als bedoeld in artikel 25a;  

2. Onverminderd de rechten van derden;  

3. Openbaarmaking met winstoogmerk;   

4. Van het werk, het portret of de naam van Johan Cruijff; 

5. Redelijke vergoeding; 

6. Verschuldigd aan de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam.  

Uiteraard is de begunstigde partij, de Johan Cruijff Foundation te Amsterdam, ingevoegd. Het object ter 

bescherming is het werk, portret of de naam van Johan Cruijff. In paragraaf 3.2 zal hier uitgebreider op in 

worden gegaan. Wat meer spreekwoordelijk in het oog springt is dat Visser onverminderd de rechten van 

de nabestaanden als bedoeld in artikel 25a Auteurswet en onverminderd de rechten van derden 

benoemt. De toevoeging 'onverminderd' aan het voorgestelde artikel impliceert dat de rechten van 

nabestaanden en derden naast elkaar kunnen blijven bestaan. In het gesprek meen ik te begrijpen dat 

Visser benadrukte dat dit geenszins de intentie is. Visser wil vooral een vergoeding voor het commercieel 

gebruik van het portret stellen tegenover de Johan Cruijff Foundation mogelijk maken, ongeacht de 

rechten van nabestaanden of derden. Als initiatiefnemer redeneert Visser dat de Johan Cruijff 

Foundation als rechtspersoon onbeperkt in tijdsduur haar taakopvatting kan uitoefenen. Bij verwijzing 

naar artikel 25a Auteurswet wordt de definitie van nabestaanden gegeven.104 De toevoeging 

'onverminderd' betekent wetstechnisch echter wel dat het genoemde artikel in het omschreven geval 

onverkort van toepassing is.105 De rechten van nabestaanden blijven dus van kracht en van toepassing. 

Ondanks de bevoorrechte positie die Visser wil creëren voor de Johan Cruijff Foundation. Dit strekt mijns 

inziens tot rechtsonzekerheid.  

De rechten van derden lijken op het eerste gezicht een ongedefinieerde groep op wie Visser doelt. Visser 

doelt hiermee echter op partijen aan wie Johan Cruijff bij leven mogelijk rechten heeft overgedragen. 
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3.2. FORMELE INHOUD VOORSTEL VISSER  

3.2.1 Het object van bescherming 

Het object van bescherming is iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het werk, het portret of de 

naam van Johan Cruijff. In deze scriptie staat het verband tussen Johan Cruijff en het Nederlandse 

portretrecht centraal. Daarom zal het voorstel van Visser uitsluitend in het kader van de 

openbaarmaking van het portret van Johan Cruijff geplaatst worden.  

Visser houdt in de laatste volzin van zijn voorstel ook ruimte met het gebruik van het werk, het portret of 

de naam van Johan Cruijff als onderscheidingsteken. Alle vraagstukken met betrekking tot Johan Cruijff 

als onderscheidingsteken blijven eveneens buiten beschouwing hier, omdat de Auteurswet dan verlaten 

wordt en dat zou buiten het kader van deze scriptie vallen.  

3.2.2 Aanleiding  

In het gesprek met Visser kwam naar voren dat de concrete aanleiding van zijn voorstel het nationale 

sentiment was dat ontstond in de Nederlandse samenleving na het overlijden van Johan Cruijff. Zijn 

voorstel moest niet worden opgevat als een proefballon voor een ludieke actie. Hij wil het startsein 

geven voor een brede discussie over de bescherming van het individuele portretrecht van befaamde 

overleden Nederlanders.  

3.3 DE INZET 

Doel van dit hoofdstuk is concreet in beeld te brengen welk doel Visser beoogt.  

3.3.1 Wat Visser uitdrukkelijk niet beoogt:  

Na de presentatie van zijn voorstel op het forum voor Intellectueel Eigendom werd veelvuldig 

gereageerd op het initiatief van Visser. Een groot aantal vertegenwoordigers van diverse professies, zoals 

de politiek, advocatuur en voetbaldeskundigen, reageerden met wisselende reacties. Het repliek van de 

meeste omstanders is gebaseerd op verkeerde inschattingen. In reactie op het voorstel van Visser wordt 

vaak aangenomen dat de intentie van Visser zou zijn om de exploitatie van het portret van Johan Cruijff 

naar hogere niveaus te brengen. De kritiek is vooral dat met het portret van Johan Cruijff vele malen 

meer geld valt te verdienen, door in te zetten op de toepassing van het merkenrecht. Visser heeft er in 

ons gesprek expliciet op gewezen dat zijn initiatief niet ingegeven is om het portret van Johan Cruijff 

nader te gelde te maken. Geld verdienen, ongeacht door welke partij, is uitdrukkelijk niet het 

achterliggende doel van zijn voorstel. Hij wil een discussie initiëren over de bescherming van het 

portretrecht van fameuze Nederlanders. Mensen zoals Johan Cruijff.  

3.3.2 Wat Visser uitdrukkelijk wél beoogt:  

Visser is vrij duidelijk waarom hij opteert de bescherming van de nalatenschap van Johan Cruijff vast te 

leggen in de Auteurswet. Volgens Visser moet het gaan om het eren van zijn nalatenschap en niet om de 

openbaarmaking van zijn portret om te zetten in financiële middelen. Visser vervolgt zijn voorstel met de 

nadere toelichting dat het overlijden van Johan Cruijff uiteraard de aanleiding van zijn voorstel is 

geweest, maar onderstreept des te meer dat de inzet een brede discussie over de Auteurswet en de 

mate waarin individuele belangen daarin mogen worden vastgelegd. Visser stelt graag het startsein te 

geven over het debat of een eeuwigdurend recht op naam juridisch mogelijk gemaakt moet worden. 
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Desgevraagd geeft hij aan te onderkennen dat juridisch Nederland deze discussie over een royale 

tijdsspanne ook kan voeren over andere publieke Nederlanders. Te denken valt aan natuurlijk personen 

als DJ Tiësto of sporter Max Verstappen als zij maatschappelijk op vergelijkbare wijze als Johan Cruijff 

succesvol zijn. De vragen die volgens Visser leidend moeten zijn in een kamerbrede discussie zijn:  

1. in hoeverre is het wenselijk individuele belangen vast te leggen in de Auteurswet en; 

2. moeten we het auteursrecht als een vermogensrecht overdraagbaar willen maken; 

3. kan het uitoefenen van auteursrechten worden overgedragen aan nabestaanden en erfgenamen.  

Er is een breed spectrum aan voorbeelden hierover in Europa voorhanden, onder meer de Britse 

evenknie van de Nederlandse Auteurswet. In hoofdstuk 5 zal ik terugkomen op het Britse equivalent en 

wel om de reden dat Visser zelf een specifiek artikel uit de Britse Auteurswet ter bescherming van het 

portretrecht van Peter Pan als voorbeeld neemt voor een mogelijk Johan Cruijff-artikel.  

3.4 IN HET ONGEWISSE  

Visser geeft aan op moment van schrijven zelf nog geen aanvullende initiatieven te kunnen en te willen 

ontplooien na zijn eerste voorstel. Hij geeft onder meer aan dat noch de familie Cruijff, noch de Johan 

Cruijff Foundation zich uitgelaten hebben over hoe zij de nalatenschap van het portretrecht van Johan 

Cruijff geregeld willen zien. Daar beide partijen onlosmakelijk zijn verbonden met de discussie, maakt dat 

Visser zich weloverwogen terughoudend opstelt. Ter voorkoming van verwarring dient nadrukkelijk 

onderstreept te worden dat deze twee partijen, de familie Cruijff en de Johan Cruijff Foundation juridisch 

niet één en ondeelbaar zijn. Een conflict over het portretrecht tussen de twee hoofdrolspelers moet 

voorkomen worden. Alvorens een juridische constructie in de steigers gezet kan worden die betrekking 

heeft op Johan Cruijff, moet meer bekend zijn over het standpunt van beide partijen. Visser betracht in 

dat opzicht terughoudendheid jegens de nabestaanden van Johan Cruijff. Dit laat natuurlijk niet onverlet 

dat zelfs wanneer de discussie omtrent het portretrecht van Johan Cruijff strandt, omdat de betrokken 

partijen niet nader tot elkaar kunnen komen, men met een fictief publiek personage de discussie nog 

steeds kan voeren. Daarmee kan de discussie die Visser wenst nog steeds doorgang vinden. Nog los van 

de vraag of de in dit geval betrokken partijen een wetswijziging zoals Visser die beoogt ondersteunen, 

kan men zich afvragen of een wetsartikel dat ziet op het portretrecht van een specifiek persoon 

wenselijk is. Dit punt komt terug in hoofdstuk 4. Het standpunt van Johan Cruijff zelf in het arrest Cruijff 

vs.Tirion106 geeft een behoorlijke indruk van zijn rechtsopvatting. Hij claimt zijn portretrecht als een 

allesomvattend eigendomsrecht.   

3.5 FINANCIEEL GEWIN NA OVERLIJDEN  

Visser geeft nadrukkelijk aan zich er ten volle van bewust te zijn dat wanneer men een brede discussie 

wil, veel van de door hem gestelde vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Hij wijst ook op de 

morele vraag die wellicht minder juridisch relevant van aard is, maar toch gesteld moet worden: ‘wat is 

het morele belang van nabestaanden en wat is dan een redelijke vergoeding voor gebruik van het 

portret van geportretteerde.’ Visser wijst hierbij naar het Picasso/Picaro-arrest waarin de betrokken 

Advocaat-generaal zich hardop afvraagt in hoeverre een familie een naam met bijbehorende reputatie 
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op het spel kan zetten  door gebruik door een autofabrikant.107 Visser voert hierbij diverse voorbeelden 

aan die zich op internationaal niveau voorgedaan hebben, zoals de op de markt gebrachte Lady Di-

poppen.  

De vraag van Visser is drievoudig. Een vraag naar wat materieel passend is binnen de Auteurswet en wat 

moreel passend en rechtvaardig is en welke uitzonderingen we willen bedingen op de bestaande 

bescherming. Alvorens over de materiële kant van het artikelvoorstel te speculeren maakt Visser een 

einde aan de stelling dat het merkenrecht in deze discussie betrokken zou moeten worden.  

3.6 PORTRETRECHT VS. MERKENRECHT  

Het initiatief van Visser wordt vooral tegengesproken door publicisten met het standpunt dat Johan 

Cruijff meer thuishoort met een registratie in het merkenrecht.108 Visser weerlegt deze stelling. Los van 

de argumentatie waarom hij Johan Cruijff in de Auteurswet wil plaatsen, moet men zich goed ervan 

bewust zijn dat het merkenrecht op Europees niveau geharmoniseerd is. Met andere woorden, de 

Europese wetgever laat geen ruimte voor individuele toepassingen van lidstaten. Van een artikel 

toegespitst op Johan Cruijff in het Nederlands Merkenrecht kan geen sprake zijn. De toepassing van een 

Johan Cruijff-artikel in het Nederlandse portretrecht is wel een optie. Het portretrecht is niet op 

Europees niveau geharmoniseerd. Visser voegt ter verduidelijking aan zijn stellingname toe, dat de 

discussie zich moet richten op de vraag of een wettelijke bepaling, toegespitst op een individu, binnen 

het portretrecht wel raadzaam is. Als het antwoord bevestigend is, is de wet waarin men dat zou willen 

doen van ondergeschikt belang, ongeacht of dat nu het Burgerlijk Wetboek (Boek 9) of de Auteurswet 

zou zijn.  

Los van het harmonisatieargument betoogde Visser in 2003 al dat het deponeren van het portret als 

merk door bekende Nederlanders een zinloze exercitie is. 'Het portretrecht biedt veel meer bescherming 

dan het merkenrecht ooit zal kunnen bieden.'109 De enige verwoede poging om een beroep te doen op 

een portret als merk, voor zover bekend bij Visser, betrof een gerechtelijke uitspraak op initiatief van 

Catherine Keyl, die overigens nul op rekest kreeg.110 Andere wetenschappers vullen aan dat 

merkrechtelijke bescherming bovendien leidt tot een vermogensrechtelijke erkenning. Als een 

geportretteerde in staat van faillissement raakt, kan het vermogensrechtelijke recht ineens vatbaar zijn 

voor faillissementsbeslag.  

Visser stelt dat beeldmateriaal, mits voldaan aan de vereisten van eigen, oorspronkelijk karakter en 

persoonlijk stempel, zonder twijfel een werk in de zin van de Auteurswet is. Een werk is voortgebracht 

door een vervaardiger. In die hoedanigheid van portret en vervaardiger is het regime van de Auteurswet 

van toepassing. 'Daarom is portretrecht nu eenmaal door de wetgever in de Auteurswet geparkeerd. 

Vandaar dat de toevoeging van een Johan Cruijff-artikel thuishoort in de Auteurswet.' De stelling dat het 

portretrecht in de Auteurswet behoort, wordt veelvuldig bestreden. Binnen de wetenschap wordt 
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veelvuldig bepleit de positie van het portretrecht binnen de Auteurswet open te breken. Over dit 

wetenschappelijk debat volgt meer in hoofdstuk 4. 

3.7 WELKE KANTTEKENINGEN ZIJN BIJ VOORBAAT RELEVANT 

3.7.1 Wat willen hoofdrolspelers 

Het uitoefenen van het portretrecht heeft de formele wetgever op dit moment exclusief afgegeven aan 

de geportretteerde of, na diens overlijden, aan de nabestaanden. In het geval van Johan Cruijff betreft 

dit de familie Cruijff. Wil het voorstel van Visser bestendigd worden, dan dient eerst de verhouding 

tussen de familie Cruijff en de Johan Cruijff Foundation uitgekristalliseerd te worden. In zijn tekstuele 

voorstel vermeldt Visser dat de vergoeding jegens de Johan Cruijff Foundation onverminderd de 

vordering van de nabestaanden en de eventuele derden komt. De vorderingen van begunstigde partijen 

zouden dan naast elkaar kunnen bestaan. Desondanks gaf hij in gesprek aan dat zijn initiatief erop 

gericht is de portretrechten uit laten oefenen door de Johan Cruijff Foundation.  

Het is voor een weloverwogen oordeel over het voorstel van Visser relevant om te weten wat de Johan 

Cruijff Foundation en de familie Cruijff zelf willen met het portretrecht van Johan Cruijff. De 

woordvoerders van beide partijen hebben vooralsnog hun standpunt over deze kwestie helaas niet 

kenbaar gemaakt. De verhouding van beide partijen tot elkaar is verwarrend. De familie Cruijff spreekt in 

interviews veelal over 'hun stichting' en 'hun werkzaamheden voor de stichting'. Daarmee lijkt de 

stichting een juridische constructie van de familie Cruijff. Bij het controleren van het jaarverslag blijkt 

echter dat een relatief onbekend familielid van Johan Cruijff in het stichtingsbestuur zit, dus niet in de 

directie, met als portefeuille 'familieaangelegenheden'. De rest van het stichtingsbestuur wordt 

gedomineerd door gerenommeerde namen uit het bedrijfsleven. Al is niet onderbouwd wat hun 

taakopvatting in het bestuur inhoudt. Evenwel is duidelijk dat de familie Cruijff geen beslissende invloed 

heeft op de bestuurlijke beslissingen van de Johan Cruijff Foundation. Ook is niet bekend of de vereiste 

juridische kennis en vereiste capaciteit voor de uitoefening van het portretrecht van Johan Cruijff binnen 

de Johan Cruijff Foundation beschikbaar is. 

In maart 2016 herpubliceert de Volkskrant een artikel dat het stichtingsimperium van Johan Cruijff 

bestaat uit drie pijlers, waarvan één pijler- het management- zich bezig zou houden met het genereren 

van inkomsten uit het portretrecht van Johan Cruijff.111 Anno 2016 blijkt dit nergens uit het jaarverslag 

over 2015 van de Johan Cruijff Foundation. Als die veronderstelde pijler met taakopvatting al ooit heeft 

bestaan, blijft dat onbevestigd. 

3.7.2 Is een pleit voor verlenging van bescherming portretrecht plausibel 

Sommige wetenschappers pleiten ervoor om de termijn van auteursrechtelijke bescherming na 

overlijden niet te verlengen.112 Een onbeperkte beschermingstermijn creëren voor de persoon van Johan 

Cruijff lijkt dan ook niet geheel in lijn met die opvatting te zijn. Zij vinden dat degenen die profiteren van 

de verlenging vooral de collecting societies zijn.113 Alleen uitgevers van 'evergreens', exploitanten van 

bepaalde succesvolle merchandisingsartikelen en hoogbejaarde kinderen van auteurs (en verder hun 
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klein- en achterkleinkinderen) profiteren ervan. Visser is -of misschien 'was' blijkens zijn dissertatie- 

voorheen voorstander van een verkorting van de bescherming van het auteursrecht tot 25 jaar na 

overlijden van de auteursrechthebbende.114  

3.7.3 Toenemende rol Europese wetgever  

De Europese wetgever heeft zich niet in strikte bewoordingen uitgelaten over het portretrecht. Wel over 

internationaal auteursrecht. In het streven van de Europese Commissie naar harmonisatie van Europese 

wetgeving is verlenging van het auteursrecht na overlijden ongewenst. Dit in het licht van vrij verkeer 

van goederen. 'Het is een kwestie van appreciatie hoe zwaar men -in verhouding tot andere 

belemmeringen van EU-vrijheden- hieraan tilt. De strijd is dan tussen de afweging van het beginsel van 

tijdelijkheid en de wens tot een behoorlijke bescherming van auteurs', stellen wetenschappers.115 

Bovendien wijzen zij erop dat uitbreiden van de beschermingstermijnen op internationaal niveau 

gemakkelijk te realiseren is, bijvoorbeeld ophogen tot zeventig jaren. De termijnen beknotten op 

nationaal niveau, bijvoorbeeld overal de termijn gelijk te stellen op vijftig jaren, is problematischer. Het 

zou in sommige Europese landen kunnen leiden tot onteigening van auteursrecht. Of er zouden zeer 

langdurige overgangstermijnen moeten komen. Een zogenaamde domaine public payant.116 Hoewel in 

het verleden dus politieke overeenstemming was bereikt over de harmonisatie naar zeventig jaren 

bescherming na overlijden was dat tegelijk ook een disharmonisatie met tal van andere landen in de 

wereld, die overeenkomstig de Berner Conventie vijftig jaren na overlijden hanteerden. En dus niet 

zeventig jaren na overlijden. 117 Meer over de mogelijk beperkende invloed van de Europese wetgever in 

hoofdstuk 6. 

3.7.4 Karakterisering Nederlandse wet vs. het individu 

Ook is de vraag of een wetsartikel zo vergaand kan worden toegespitst op een individueel persoon, 

relevant. Algemene, wettelijke regels kunnen naar hun aard toezien op een bepaalde doelgroep, zoals 

bijvoorbeeld werkgevers. Bij wet kunnen bepaalde bevoegdheden aan bestuursorganen, zoals een 

minister, worden toebedeeld. Deze bevoegdheden worden in regelgeving vaak nader uitgewerkt, 

bijvoorbeeld het aanwijzen van toezichthouders. Hier worden evenwel ambtsdragers aangewezen en 

geen privépersonen. Er zijn geen voorbeelden te bedenken van een wettelijke bepaling waarin een 

individu zo specifiek wordt opgenomen als Visser beoogt. Als het voorstel van Visser navolging zou 

krijgen, zou dit een unicum in de Nederlandse wetsgeschiedenis zijn.  

3.7.5 Precedentwerking 

De aanmerkelijke kans bestaat bovendien dat bij implementatie van het Johan Cruijff-artikel in de 

Auteurswet, weldra de volgende gegadigden zich zullen melden voor een gelijke behandeling. Er bestaat 

geen maatstaf waaraan men ooit zal kunnen meten of iemand dezelfde status als Johan Cruijff bereikt 

alvorens zijn of haar portretrecht in een individueel wetsartikel vereeuwigd mag worden. De morele 

support die dit voorstel krijgt binnen de samenleving is grotendeels gebouwd op subjectieve en niet op 

rationele gevoelens. 
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3.8 RUIMTE VOOR INDIVIDUALISME IN DE AUTEURSWET 

Een Johan Cruijff-artikel moet de bescherming van het portretrecht van Johan Cruijff vergroten. Maar 

gaat dat doel ook bereikt worden met een individueel wetsartikel binnen de Auteurswet. Sommige 

wetenschappers signaleren een aantal risicofactoren.118 Wetgeving, toegespitst op een individueel geval 

van een werk, zal niet bijdragen aan het beginsel van rechtszekerheid. De reactie van het publiek zal 

leiden tot terughoudendheid van het gebruik van de portretten van Johan Cruijff in het publieke domein.  

Terughoudendheid, omdat zij in het specifieke geval van Johan Cruijff niet meer weten hoe vrijblijvend zij 

creatief gebruik mogen maken van het portret van Johan Cruijff. Door de onverwachts specifieke 

toepassing van een individueel geval in de Auteurswet liggen er morele- en praktische bezwaren om het 

werk van Johan Cruijff nog te willen gebruiken. Morele vragen zoals: wanneer is een portret 

commercieel gebruikt? Praktische vragen zoals: welke maatstaf vertelt welke billijke vergoeding van 

toepassing is? Vervaardigers van portretten lopen het risico onteigend te worden van hun creaties, door 

toedoen van een individueel artikel.. Voorts bestaan vragen binnen de wetenschap of portretten uit het 

verleden, die rechtenvrij gedeeld zijn met een open licentie, ineens met terugwerkende kracht onder het 

wetsartikel vallen. Het doel van het artikelvoorstel - bescherming van het portretrecht van Johan Cruijff - 

botst met de praktische uitwerking ervan. Eventuele gebruikers van het portret van Johan Cruijff zullen 

terugdeinzen om het portret nog te gebruiken, omdat ze niet weten waar ze juridisch aan toe zijn. Visser 

wil de nalatenschap van Johan Cruijff zo goed mogelijk beschermen door de wetgever te adviseren een 

wetsartikel te creëren, maar wetenschappers stellen dat het indirect promoten van een individu nooit de 

taak van de overheid kan zijn.' Nederland bewijst Johan Cruijff een grotere eer door initiatieven te 

starten voor een herdenkingsmunt, een hoge Koninklijke onderscheiding of een standbeeld.' 

3.9. BEOORDELEN VAN VERGOEDINGEN VOOR GEBRUIK VAN PORTRETRECHT JOHAN CRUIJFF 

Het voorstel is dat tegenover ieder gebruik van het portret van Johan Cruijff een redelijke vergoeding 

betaald moet worden aan de Johan Cruijff Foundation. 'Het is niet zo dat iedereen hetzelfde bedrag per 

gebruik overmaakt. Hierover wordt altijd onderhandeld, waarbij goed gekeken wordt naar het bereik en 

volume van de partij die het portret gebruikt voor commerciële doeleinden.'119 Visser is niet erg 

uitgesproken over de onderbouwing van wat dan een redelijke financiële vergoeding is, nog los van de 

vraag of dat kan, nu de hoogte van een dergelijke vergoeding nogal casuïstisch is. Ook bespreekt Visser 

niet welke autoriteit die afwikkeling op zich zou moeten gaan nemen. Onvermeld blijft waarom de Johan 

Cruijff Foundation bij uitstek de beste instantie voor het controleren van het gebruik van- en het 

controleren op het portretrecht van de persoon Johan Cruijff is. Onduidelijk is of de Johan Cruijff 

Foundation daarvoor de benodigde expertise heeft. Men kan ook opteren voor een volledig nieuwe 

rechtspersoon op te richten voor dit doel. De Johan Cruijff Foundation krijgt subsidie van de overheid.120 

Dit kan de voedingsbodem zijn voor een discussie over het bestaansrecht van een stichting als deze, die 

zichzelf presenteert en zichzelf beschouwt  als de ware waakhond van de reputatie van de persoon Johan 

Cruijff.121 Voorts blijkt dat de stichting als het op fondsenwerving aankomt financieel afhankelijk is van de 
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Nederlandse Postcode Loterij.122 De twaalf miljoen euro die de Johan Cruijff Foundation sinds 2010 

kreeg, staat in contrast met de paar honderdduizend euro die de stichting zelf wierf. De Johan Cruijff 

Foundation is overigens een stichting die onder Nederlands recht sorteert en vanuit Amsterdam 

opereert. Niet, zoals vaak ten onrechte wordt aangenomen, in Barcelona. Het Spaanse recht is derhalve 

irrelevant.  

CONCLUSIE 

De bestanddelen die initiatiefnemer Visser wil toevoegen aan een nieuw artikel 21 Auteurswet maken 

duidelijk dat hij de overdraagbaarheid van de uitoefening van het portretrecht na het overlijden van 

Johan Cruijff mogelijk wil maken. Hij stelt dan ook voor het portretrecht van Johan Cruijff na overlijden 

tot in de lengte van dagen te beschermen. Visser vult niet in volgens welke maatstaven een redelijke 

vergoeding voor het gebruik van het portretrecht van Johan Cruijff moet worden berekend. Hij doet 

evenmin een suggestie voor welke instantie het toezicht op het verkrijgen van een redelijke vergoeding 

voor het portretgebruik zou moeten houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bescherming van het 

portrecht van Johan Cruijff minder transparant zal worden als aan hem een individueel wetsartikel zou 

worden gewijd. Dat kan een afschrikkende werking hebben op marktpartijen. Het portretrecht als 

subjectief vermogensrecht is op dit moment niet overdraagbaar aan erven.  

Visser lijkt met zijn voorstel bovendien ook terug te keren op zijn eigen schreden. Hij pleit in geval van de 

persoon van Johan Cruijff voor een eeuwig voortdurende bescherming van zijn portretrecht. In het 

verleden pleitte hij juist voor verminderen van de beschermingsduur van auteursrecht na overlijden. De 

beschermingsduur zou toch alleen maar tot voordeel van een select gezelschap van betrokkenen 

strekken. In het specifieke geval van de persoon van Johan Cruijff oordeelt hij klaarblijkelijk toch anders. 

Dat is een breuk met zijn consistente lijn inzake de bescherming auteursrecht. Evident is daardoor wel 

waarom Visser pleit tot het maken van de Johan Cruijff Foundation als de begunstigde partij en niet 

diens nabestaanden.  

Alvorens men kan wikken en wegen over de wijsheid van een individueel wetsartikel voor befaamde 

Nederlanders, zoals Johan Cruijff, zal achterhaald moeten worden wat de familie Cruijff zelf wil met hun 

rechtspositie als nabestaanden. De familie zal zich moeten realiseren dat het portretrecht eindig is. 

Vermoedelijk zal de familie de onsterfelijkheid van Johan Cruijff's beeltenis tot in lengte van dagen 

omarmen. Of dit daadwerkelijk het geval is, zal moeten blijken. De kans is aanwezig dat de familie Cruijff 

niet direct voorstander is van het nieuwe wetsartikel zoals Visser dat formuleert. Mogelijk wil zij uit 

behoud van haar eigen rechtspositie niet afstand nemen van het huidige portretrecht. Aanvullend zal 

men moeten weten wat de Johan Cruijff Foundation wil. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij 

respectvol willen opereren jegens de familie, maar wel volharden in de overtuiging dat zij beter in de 

positie zijn om het portretrecht van Johan Cruijff te bewaken en de financiële opbrengsten in te zetten in 

de ‘geest van Johan Cruijff’.  

Maar zelfs wanneer de partijen in de discussie omtrent de persoon Johan Cruijff besluiten te zwijgen 

stokt de discussie over het voorstel van Visser niet. Zelfs met een fictieve beroemdheid in gedachte is het 
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meer dan de moeite waard te verifiëren in welke mate het rendabel is om onbeperkte bescherming te 

geven aan het portretrecht van een befaamde Nederlander en door wie deze bijzondere functie bewaakt 

zou moeten worden. Wat blijft is dat andere gegadigden zich zullen melden voor een persoonlijk 

wetsartikel, omdat zij dezelfde maatschappelijke erkenning verlangen.  

De discussie of portretrecht thuishoort in auteursrecht en hoe dit portretrecht zich verhoudt tot het 

auteursrecht moet eerst gevoerd worden. Het is een problematisch detail dat steeds terugkeert: het 

voorstel zou leiden tot een aanpassing van de Auteurswet. Maar wat als portretrecht eigenlijk niet thuis 

kan horen in de Auteurswet? En als die twee zich echt zo slecht met elkaar verhouden, is het dan 

wijsheid om binnen de Auteurswet een nieuwe bepaling aan het portretrecht toe te willen voegen. 

Portretrecht is niet geharmoniseerd, maar dat zou in de toekomst anders kunnen zijn. Over dit vraagstuk 

buigt hoofdstuk 6 zich. Of het eren van nalatenschap een intentie is die zich verhoudt tot het wezen van 

de Auteurswet, is eveneens een vraag die hoofdstuk 4 zal worden beantwoorden.  
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4. Het wezen van de Auteurswet en het portretrecht 

INLEIDING 

Het wetsvoorstel van Visser behelst de toevoeging van een nieuw artikel 21 (of 21a of 14) Auteurswet. 

Dit artikel heeft betrekking op het ongeautoriseerd commercieel portretrecht. Een vraag naar de 

toegevoegde waarde van een nieuwe wettelijke bepaling in het commercieel portretrecht, als subthema 

van de Auteurswet, vraagt om een analyse van het wezen van de Auteurswet. De deelvraag die centraal 

staat in dit hoofdstuk is als volgt: zijn nieuwe toevoegingen aan het portretrecht verenigbaar met het 

wezen van de Auteurswet? 

Met het toekomen aan het analyseren van commercieel portretrecht als onderafdeling van de 

Auteurswet (ex. artikel 21 Auteurswet) binnen het wezen van de Auteurswet, is een penibele kwestie in 

het schrijven van deze scriptie bereikt. Want nu volgt het complexe probleem dat de meerderheid van 

de wetenschappers het standpunt doet innemen dat portretrecht niet binnen het domein van 

intellectueel eigendomsrecht valt. Auteursrecht is daarentegen wel duidelijk intellectueel eigendom. 

Moet dit betekenen dat auteursrechterlijke bepalingen niet van toepassing zijn  op een 

portretrechtcasus,  terwijl de materiële regelgeving van portretrecht is gerelateerd aan het 

auteursrecht? Moet men de Auteurswet verder willen negeren bij de toepassing van commercieel 

portretrecht? 

In dit hoofdstuk wordt aanschouwelijk gemaakt wat de benadering achter de erkenning van portretrecht 

is. Daarbij zal blijken waarom de Nederlandse wetgever in 1912 toch portretrecht onderbracht in de 

Auteurswet. Voorts behandelt dit hoofdstuk onder welke voorwaarden de toepassing van portretrecht 

begint en eindigt. De discussie  die centraal staat in de wetenschap over de verhouding tussen 

portretrecht en het domein van intellectueel eigendom zal uitgebreid besproken worden. Tot slot zal een 

suggestie worden aangedragen om het commercieel portretrecht aan te laten sluiten bij een 

rechtsgebied, teneinde de toepassing van commercieel portretrecht coherent en eenduidiger te maken 

voor de rechtspraktijk.  

4.1 DE GEDACHTE ACHTER HET ERKENNEN VAN PORTRETRECHT 

Binnen de wetenschap wordt sterk gediscussieerd over de filosofie achter het aanvaarden van 

portretrecht in het auteursrecht binnen het stelsel van Nederlandse wetgeving. Er zijn wetenschappelijke 

standpunten bekend waarin al vrij kort na de inwerkingtreding van de Auteurswet 1912 geopteerd werd 

voor het schrappen van artikel 21 Auteurswet en het ontkennen van commercieel portretrecht. 

Portretrecht was immers een aan persoon gebonden recht, dat individuele bescherming tegen inbreuken 

op de persoonlijke levenssfeer bood en dat niet overdraagbaar was aan anderen. Ook nabestaanden 

kunnen geen portretrecht uitoefenen. Het bestanddeel 'redelijk belang', van artikel 21 Auteurswet  

mocht louter worden uitgelegd als een persoonlijkheidsbelang, moreel belang, ideëel belang of zedelijk 

belang. Commerciële partijen moesten hun zakelijke verhouding beslechten in het 

overeenkomstenrecht.   

Er zijn een groot aantal gezichtspunten bekend van wetenschappers, daterend uit een later tijdsbestek, 

die de het portretrecht binnen de systematiek van de wet wel aanvaarden vanuit een bepaald 

rechtstheoretisch standpunt. Hierbij valt te denken aan het volgende. 
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4.1.1 Beginsel van persoonlijke autonomie  

Sommige wetenschappers nemen het standpunt in dat de rechtvaardiging achter het aanvaarden van 

portretrecht vooral in het ‘beginsel van persoonlijke autonomie' gezocht moet worden.123 'Portretrecht 

moet een stimulans bieden aan mensen, om waardevolle maatschappelijke prestaties te verrichten.' Zij 

zien binnen het maatschappelijk middenveld duidelijke aanwijzingen voor een associatiebeginsel dat zo 

duidelijk verbonden is met een portret. Het publiek zal het gebruik van een portret in een commerciële 

uiting opvatten als een ondersteuning van de boodschap van de reclame. Dit lijkt sterk op de 

rechtsopvatting van de Hoge Raad in het discodanser-arrest, zoals reeds aangehaald in hoofdstuk 2: 

portretten van natuurlijke personen kunnen ongevraagd in verband worden gebracht met commerciële 

uitingen. Commerciële exploitatie van elementen van de menselijke persoon is een realiteit.124 Zonder 

portretrecht geen valide middel om verzet te kunnen instellen tegen aantasting van de autonomie.   

4.1.2 De utilistische benadering  

De positie van de schepper van de creatie rechtvaardigt het bestaan van (beperkingen van) de 

Auteurswet. Zonder de garanties uit de Auteurswet zouden weinig vervaardigers nog animo voelen om 

creaties te scheppen. Voorts is een overweging tot maatschappelijke wenselijkheid aanwezig.  De 

Amerikaanse Grondwet expliceert letterlijk dat ‘exploiteren, en daarmee indirect ook het scheppen van 

werken, een doel op zichzelf is’.125 Klaarblijkelijk beschouwen sommige wetenschappers de utilitaire 

benadering van het portretrecht, ingevolge van het auteursrecht, uit de Amerikaanse Grondwet als een 

grote bron van inspiratie. Beide overwegingen sluiten elkaar niet uit, maar afhankelijk is wel welke 

school men aanhangt om te bepalen welke rechtvaardiging achter het erkennen van portretrecht 

ingevolge van auteursrecht de boventoon moet voeren. Aanhangers van de rechtvaardigheidsvisie die 

een strikte bescherming voor de maker willen, zullen de auteursrechtelijke bescherming graag 

uitbreiden. Dit staat dan weer haaks op de utilisten die creaties van de geest liever als gemeengoed 

beschouwen, in plaats van beschermde creaties van het individu en dus pleiten voor minder 

bescherming.  

4.1.3 Eigendomsgedachte 

De eigendomsgedachte van een geportretteerde is een versterking van het persoonlijkheidsrecht dat 

een geportretteerde heeft.  De eigendomsgedachte maakt geen deel uit van het portretrecht. Zoals 

reeds besproken is portretrecht als een allesomvattend eigendomsrecht de wens van Johan Cruijff zelf 

geweest, maar dit heeft hij nooit gekregen. Het is een rechtsopvatting die nergens van kracht is. Dat een 

prestatie, als in het ter beschikking stellen van een portret, een beloning verdient is wel een opvatting 

die onder meer terugkeert in het Intellectueel Eigendomsrecht.  

4.1.4 Functionele benadering  

Uit functioneel oogpunt stellen sommige wetenschappers dat portretrecht nu eenmaal in het leven is 

geroepen in de Auteurswet. Vaststaat dat portretten in formeel opzicht bij object beschreven worden in 

de Auteurswet. Materieel kunnen portretten de werktoets van de Auteurswet doorstaan. Er is een werk 

en er is een maker is in de zin van de Auteurswet bij een portret.  Bovendien zijn de prerogatieven 

openbaar maken en verveelvoudigen ook van toepassing op een foto.126 Slechts een beperkt deel van 
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het portretrecht valt echter onder het auteursrecht en voor het overige gedeelte onder het algemene 

burgerlijke recht.127 Portretrecht mag dus als intellectueel eigendomsrecht door het leven gaan, maar 

echt terecht is dat niet. Dat met betrekking tot portretrecht gesproken moet worden van een functioneel 

rechtsgebied, betekent volgens wetenschappers dat geen sprake is van een in het positieve recht af te 

bakenen rechtsgebied met die naam. Opgemerkt moet worden dat veel wetenschappers ook niet willen 

spreken van portretrecht als een rechtsgebied. In hun publicaties over het materiële auteursrecht 

spreken zij dan ook vaak van 'toevalligheid' dat portretrecht besproken moet worden in verhouding tot 

de Auteurswet.128  

4.2 DE MOTIVATIE ACHTER HET PORTRETRECHT IN DE AUTEURSWET 1912 

Dat portretrecht niet tot het domein van intellectueel eigendomsrecht kan horen, is voor de niet- 

ingevoerde gebruiker van het portretrecht een onnavolgbare ontdekking. De motivatie waarom 

portretrecht geen auteursrecht is, maar toch deel uit maakt van de systematiek van de Auteurswet 1912 

is niet eenduidig. De wetenschap wijdt geen overwegingen aan de concrete feiten daaromtrent. Het 

antwoord dient gezocht te worden in de Europese geschiedenis van de fotografie. De beslissing tot 

toevoeging van het portretrecht aan de Auteurswet 1912 kwam voort uit pragmatische overwegingen.129 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw maakte de beeldcultuur een grote opwaartse ontwikkeling door. 

Door de uitbreiding van het aantal vervaardigers en afnemers c.q. gebruikers van portretten begon de 

beeldcultuur economisch een rol van betekenis te spelen. De wetgever wenste daar een paternalistische 

rol in te spelen. Als de landelijke autoriteit tegen onrechtmatigheid moest zij onrechtmatig gebruik van 

portretten bestrijden. Daarnaast zag de wetgever een rol voor zichzelf weggelegd, om de rechteloosheid 

van diverse creatieve beroepsgroepen te reguleren. In de Memorie van Toelichting van 1912 

presenteerde zij dit aan de Tweede Kamer als 'een gebaar naar de artistieke beroepen'. 130 Dit gebaar 

zou nodig zijn geweest, omdat de omringende landen van Nederland wel al wettelijke bepalingen t.a.v. 

creatieve beroepen hadden opgenomen. Voorts acht ik het aannemelijk dat zij binnen het portretrecht 

raakvlakken zag met het auteursrecht, ondanks dat object en de inhoud van het recht niet 

geconcretiseerd waren en de voorwaarden voor overdraagbaarheid niet ingekleurd waren door 

specifieke bepalingen.  

4.2.1 De systematiek van de Auteurswet 1912   

Wetenschappers stellen dat de 53 artikelen tellende Auteurswet uit 1912 zeer vernieuwend was.131 De 

systematiek van de wet uit 1912 doet nog steeds dienst en is zeer efficiënt. Dankzij het ruim 

geformuleerde begrippenkader is de wet goed in staat gebleken de voornaamste ontwikkelingen op 

technologisch vlak te kunnen ondervangen en daarom zal de wet de tand des tijds nog verder kunnen 

doorstaan132 ‘Anders dan in andere Europese landen gunde de Auteurswet auteursrechthebbenden 

slechts een tweetal, ruim geformuleerde exclusieve rechten. Beide rechten werden niet in ingewikkelde, 

techniekafhankelijke definities vervat: openbaar maken en verveelvoudigen'.133 Deze neutrale definities 
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groeiden naadloos met de technologische ontwikkelingen mee’.134 Naast het toenmalige bestaande 

ruime begrippenkader zijn in de afgelopen honderd jaar diverse toevoegingen aan de wet gedaan. In 

tegenstelling tot de oorspronkelijk opzet van de wet zijn deze nieuwe toevoegingen niet ruim 

geformuleerd, maar juist vergaand in details. De zesde paragraaf, beperkingen van het auteursrecht, is 

zeer sterk uitgebreid sinds de introductie van de wet in 1912. Een gedetailleerde toevoeging aan de 

Auteurswet omtrent de persoon van Johan Cruijff als portretrecht zou wel in lijn zijn met de ontwikkeling 

van de Auteurswet in zijn algemeenheid, namelijk die van een meer gedetailleerde toevoeging.  

4.3 HET ONTSTAAN VAN PORTRETRECHT 

4.3.1 De schepping  van een portret 

Een portret komt simpelweg tot stand door het te vervaardigen. In deze scriptie staat het 

ongeautoriseerde portret centraal, ex. artikel 21 Auteurswet. Dit ter onderscheid van het portret dat in 

opdracht tot stand komt, ex. artikel 19-20 Auteurswet. Ingevolge de bepalingen van de Auteurswet  mag 

men een portret verveelvoudigen of openbaar maken. Er zijn geen verdere formaliteitvereisten alvorens 

auteursrechtelijke bescherming mag worden ingeroepen voor een portretrecht. Dit ontbreken van 

formaliteiten is een bepaling die voortvloeit uit de Berner Conventie. Meer over de invloed van de 

Berner Conventie volgt in hoofdstuk 6. Wetenschappers prijzen de flexibele en neutrale bewoordingen 

die de wetgever koos voor de Auteurswet.135  

4.3.2 Exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten bij portretten 

Handelingen van derden die de werken toegankelijk maken voor anderen (recht van openbaarmaking en 

recht van verveelvoudiging) kunnen gelden als inbreuk op de exclusieve exploitatierechten van de 

vervaardiger. Voorts blijft de maker als persoonlijke uiting van zijn werk altijd een ideële, nauwe band 

houden met zijn werk, wat de wetgever aanduidt met het persoonlijkheidsrecht van de maker. Het 

exploitatierecht, als wezenlijk onderdeel van de Auteurswet, kan de maker overdragen. Het 

persoonlijkheidsrecht is naar zijn aard onoverdraagbaar. Het persoonlijkheidsrecht blijft bij de auteur 

achter na zijn overlijden, tenzij de auteur bij leven het persoonlijkheidsrecht uitdrukkelijk bij een 

aangewezen persoon wil onderbrengen. In de Franse wet staan exploitatierechten en 

persoonlijkheidsrechten volledig naast elkaar (dualistisch). In de Duitse wet vloeien de exploitatie- en 

persoonlijkheidsrechten uit elkaar voort (monistisch). In Nederland is zo’n evidente verhouding tussen 

beide rechten niet door de wetenschap aangenomen. Voor portretten is mijns inziens wel een 

onderscheid van exploitatierechten en persoonlijkheidsrecht te duiden. Behalve dat een geportretteerde 

redelijke belangen heeft om zich te verzetten tegen exploitatie van zijn portret, kan hij redenen hebben 

om zich te verzetten tegen wijzigingen in het karakter van zijn portret. Zaken aanpassen door 

misvorming, verminking of aantasting kunnen het ideële karakter schaden dat een geportretteerde heeft 

met zijn portret. Die situatie wordt al bereikt bij aanpassing van de kadrering, lichtinval of de 

kleurverhoudingen van een portret.   

4.3.3 Wie beschermt portretrecht? 

Met als titel van hoofdstuk 1, paragraaf 6, ‘beperkingen van het Auteurswet’, legt het portretrecht 

meteen bloot dat dit hoofdstuk niet louter rechten toekent aan de maker, maar ook aan de 

geportretteerde. Rechten om in te roepen tegen de vervaardiger, maar ook tegen derde partijen die het 

portret gebruiken. Te beoordelen aan de Memorie van Toelichting bij de Auteurswet 1912 heeft de 
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wetgever, zoals reeds aangestipt in hoofdstuk 1, vooral oog gehad voor het onderscheid tussen 

portretten in opdracht en portretten buiten de geportretteerde om. 

4.3.4 Wat beschermt het portretrecht? 

Het commercieel portretrecht van artikel 21 Auteurswet beschermt principieel de ongeautoriseerde 

geportretteerde. De bestanddelen van dit artikel zijn in hoofdstuk 1 en 2 uitgebreid besproken. Uit de 

Auteurswet volgen echter bepalingen die wederom herkenbaar zijn in portretrecht. De Auteurswet 

beschermt subjectieve vormen van werken, niet de feitelijke inhoud van gegevens en ideeën. In zoverre 

is het maken van een foto van Johan Cruijff zelf niet wettelijk beschermd. Wel een specifieke foto die 

naar zijn karakter door plaats, positie en compositie zo speciaal en uniek is, dat deze een subjectieve 

vorm van een werk is 

4.4 EINDE VAN BESCHERMINGSTERMIJN PORTRECHT 

Het contrast tussen de uitwerking van de beschermingstermijn die ingevolge de Auteurswet te duiden 

valt, en de eindigheid van de beschermingstermijn van portretrecht is groot. Ter illustratie worden beide 

discussies hier besproken.  

4.4.1 Beschermingstermijn auteursrecht vs. verwatering redelijk belang van portretrecht 

De Auteurswet kent een sterk ingekaderde beschermingsduur. Over de beschermingstermijn van 

Auteurswet is een interessante discussie gaande. Auteursrecht gaat een leven lang mee (namelijk dat 

van de schepper) en na het overlijden van de vervaardiger gaat het auteursrecht in beperkte duur over 

op de nabestaanden. Gedurende een periode van 70 jaren, gerekend vanaf 1 januari volgend op het 

sterfjaar van de auteur, mogen nabestaanden het auteursrecht uitoefenen namens de vervaardiger.136 

Persoonlijkheidsrechten gaan daarbij niet van rechtswege over op de nabestaanden. Dit is alleen van 

toepassing indien de ververvaardiger bij leven dit testamentair bepaald heeft. De hoofdregel op 

auteursrecht na overlijden is inmiddels: de levensduur van de auteur en zeventig jaren daarna. De Berner 

Conventie legde indertijd een maximale beschermingsduur van vijftig jaren na overlijden op. De filosofie 

daarachter betrof: bescherming van de auteur en aanvullend de twee generaties nabestaanden 

daarna.137 'De beschermingsduur van zeventig jaren duidt men in het vakjargon aan als zeventig jaren 

post mortem auctoris, afgekort als p.m.a.138 Wetenschappers onderstrepen dat een eeuwigdurend 

auteursecht nergens ter wereld bestaat.139 De zeventig jaren bescherming na overlijden is ingegeven 

door de eigendomsgedachte. De leest waarop het auteursrecht als onderdeel van het Intellectueel 

Eigendomsrecht geschoeid is. Bovendien sluit dat ook aan bij het financieel-economische 

verzorgingsaspect. Bij leven mag de auteur zelf bepalen onder welke voorwaarden zijn auteursrecht 

geopenbaard wordt, de financiële vruchten ervan geplukt worden en beslissen wat na zijn overlijden zal 

geschieden van het auteursrecht. Wetenschappers benadrukken dat, wanneer het auteursrecht meer 

wordt benaderd vanuit de utiliteitstheorie, een kortere duur van bescherming van het auteursrecht 

toepasselijk is. Nog korter dan de huidige zeventig jaren p.m.a. De keuze om het auteursrecht te 

benaderen vanuit een utiliteitstheorie zou op haar beurt weer beter aansluiten bij het recht van vrijheid 

van informatie, artikel 10, eerste lid, EVRM. 'Daarnaast op het gegeven dat iedere auteur nu eenmaal 
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voortborduurt op de beschaving en het culturele erfgoed waarvan hij goeddeels zonder schatplichtigheid 

heeft kunnen profiteren'.140 Nu de gemiddelde levensduur van een mens nog altijd stijgt, zou dat een 

reden kunnen zijn om de bescherming p.m.a. nog verder op te rekken. Sommige wetenschappers doen 

dat argument af als 'onzinnig'.141 Andere wetenschappers vinden dit wel een steekhoudend argument: 

‘in een tijd waarin werken en personages door de kracht van de media langer dan ooit tevoren 

overleven, moet de discussie voor bescherming van auteursrecht opnieuw opgezet worden.142 Er zijn -

uiteraard- nog andere rechtstheorieën van waaruit bescherming in het auteursrecht benaderd kan 

worden. Omdat de overheersende meerderheid nu eenmaal de overtuiging aanhangt dat aansluiting 

gezocht moet worden bij de eigendomsgedachte, blijven andere bespiegelingen hier verder buiten 

beschouwing.  

4.4.2 Het einde van de beschermingstermijn van een portret: verwatering redelijk belang  

Uit de wetenschap valt te concluderen dat het portretrecht niet onder dezelfde voorwaarden van een 

auteursrecht eindigt na overlijden van de geportretteerde. Weliswaar geldt het portretrecht, net als het 

auteursrecht, gedurende het leven van de geportretteerde, het bestanddeel 'redelijk belang' van artikel 

21 Auteurswet verwatert na het overlijden van de geportretteerde simpelweg mettertijd en is niet 

gebonden aan het verloop van een exacte tijdsduur.143 Aldus zal het verstrijken van de tijd een hogere eis 

stellen aan de onderbouwing van de nabestaanden die het verondersteld redelijk belang tegen 

openbaarmaking van de geportretteerde betogen. In het specifieke geval van Johan Cruijff zullen de 

nabestaanden dus inhoudelijke gronden moeten aanvoeren waarom Johan Cruijff's portret nog steeds 

individuele belangen heeft. Het behoeft geen onderbouwing dat de beeltenis van Johan Cruijff, als 

onderdeel van de Nederlandse voetbalcultuur en sportgeschiedenis geleidelijk aan zal opgaan in de 

collectieve herinnering van Nederland. Kenmerkend onderdeel van het voorstel van Visser is om de 

beschermingstermijn van het portretrecht van Johan Cruijff eeuwig voortdurend te maken. In de huidige 

samenstelling van artikel 21 Auteurswet zou verdedigd kunnen worden dat het artikel nooit in tijd 

beperkt is. Het voorstel van Visser versterkt de slagkracht van het artikel wel, omdat door het 

portretrecht van Johan Cruijff te noemen in het artikel zijn positie juridisch actueel blijft. De 

vermogensrechtelijke overdracht van het portretrecht is non-existent. De nabestaanden, niet de erven 

van Johan Cruijff, komt het uitoefenen van het portretrecht p.m.a. toe. 

Bij het raadplegen van de informatieverstrekking van belangenverenigingen voor fotografen is het 

opvallend dat zij vaak -abusievelijk- aan haar leden de auteursrechtelijke termijn voorlichten over het 

einde van beschermingstermijnen van portretrechten.  Voor de rechtspraktijk betekent dit onvermijdelijk 

rechtsonzekerheid.  

4.5 TOEKOMSTPERSPECTIEF PORTRETRECHT BIJ EUROPESE HARMONISATIE VAN WETGEVING  

Binnen de wetenschap wijden rechtsgeleerden commentaar aan de toekomstperspectieven van de 

Auteurswet in zijn huidige vorm, waarin portretrecht binnen de artikelen 19 tot en met 21 en 35 ook 

voorkomt. Sommigen binnen de wetenschap doen de voorspelling dat de Auteurswet op zichzelf 
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wetstechnisch klaar is voor de komende honderd jaren.144 Aanpassen van de Auteurswet aan het digitale 

tijdperk is een misvatting, omdat de definities uit de wet flexibel genoeg zijn. De voorspelling over de 

tussenkomst van de Europese wetgever daarentegen lijkt eerder een voorbode voor naderend onheil 

dan een toekomstprofessie van een wetenschapper: 'techniekafhankelijke bepalingen van de Europese 

harmonisatiemolen zullen het flexibele karakter van de Auteurswet verder zal vermalen en dat 

ondermijnt zijn morele legitimatie. Maar zolang de strijd tussen auteursrechtbelanghebbenden en 

gebruikers niet doorslaat naar de ene of andere kant, hoeft de Auteurswet niet te verworden tot een 

juridisch relikwie uit een analoog verleden'.145 

4.6 PORTRETRECHT VS. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Rechten van intellectueel eigendom worden voor het eerst als zodanig in de Nederlandse wet vermeld in 

titel 15 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Uit de titel blijkt niet wat de wetgever onder 

‘rechten van intellectuele eigendom’ verstaat. Wetenschappers zien geen aanknopingspunten noch in 

het nationaal recht, noch in het internationaal recht om portretrecht naar het huidige Nederlands 

procesrecht aan te merken als een intellectueel eigendomsrecht.146 De motivering waarom zij dit 

standpunt zijn toegedaan verschilt.  

4.6.1 Motivatie achter portretrecht als zijnde géén intellectueel eigendomsrecht  

Portretrecht heeft welbeschouwd niets te maken met de Auteurswet.147 Wetenschappers presenteren 

het verdict als een voldongen feit, maar geven eigenlijk geen concrete uitleg waarom portretrecht niet 

tot het domein van auteursrecht mag horen, laat staan tot dat van het intellectueel eigendom. 

Enkelingen volstaan met de toevoeging dat portretrecht niet kan voldoen aan de typologie van de IE-

rechten.148 Bij portretrecht is geen sprake van een concreet object, maar van een 'samenstel van 

omstandigheden'.149  

Het is niet moeilijk vast te stellen dat veel onkunde en onwetendheid bestaat over het portretrecht als 

niet-zijnde auteursrecht. Zelfs belangenverenigingen voor fotografen lichten hun achterban voor op 

grond van auteursrechtelijke bepalingen, termijnen en definities. Ook heeft geen enkel wetenschappelijk 

pleidooi tegen het portretrecht in de Auteurswet geleid tot bijstelling van de rechtspositie van het 

portretrecht. 

Een antwoord krijgen op het verzoek tot een simpele toelichting waarom portretrecht welbeschouwd 

niets met het Auteurswet te maken heeft, leidt niet tot een juridisch-wetenschappelijke bron. Het 

antwoord moet worden gezocht in de Europese geschiedenis van de fotografie. Bij de opkomst van 

beeldcultuur begin twintigste eeuw was omstreden dat portretrecht voor opname in de Auteurswet in 

aanmerking kwam. Er was sterke weerstand in die tijd om fotografie voor een werk van intellectueel 

eigendom aan te zien. Een politieke meerderheid achtte het portret te licht bevonden in artistiek 

opzicht. Een foto was door gebruik van mechaniek - hoewel een vervaardiger van een portret dat 

ongetwijfeld zal weerspreken- de onpersoonlijke werkelijkheid nabootsen. Goedbeschouwd kan mijns 
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inziens beargumenteerd worden dat ook vervaardigers van portretten creativiteit en keuzes aan de orde 

van de dag moeten leggen.  

Wetenschappers zijn in hun motivering abstracter om de non-existente verhouding tussen portretrecht 

en auteursrecht als intellectueel eigendomsrecht te duiden. Het portretrecht is een verbijzondering van 

het recht op het portret van een natuurlijk persoon. Het portretrecht is geen auteursrecht, maar een 

persoonlijkheidsrecht dat het uitoefenen van het auteursrecht  op een portret van een persoon 

inperkt.150 Portretrecht is een uitwerking van het recht van eerbiediging van privéleven, familie- en 

gezinsleven (artikel 8 EVRM), ongeacht hoe het bewuste portret is vervaardigd.151 Op Europees niveau 

ontvouwt de discussie zich meer over de afweging tussen een privacybelang van de geportretteerde 

tegenover het belang van vrijheid van meningsuitoefening. Op Europees niveau is portretrecht ook geen 

absoluut omvattend recht.   

4.6.2 Onder welke voorwaarden zou portretrecht een intellectueel eigendomsrecht kunnen zijn  

Dat portretrecht geen intellectueel eigendomsrecht is lijkt een afgeronde discussie volgens de 

wetenschap. Portretrecht kan klaarblijkelijk in geen enkel opzicht kans maken om alsnog onder de 

noemer intellectueel eigendom geschaard te worden. Toch kan dit in bescheiden mate een 'gemiste 

kans' genoemd worden. Wetenschappers signaleren mogelijkheden van wettelijke toepassingen die het 

portretrecht ineens wél genoeg karakter zouden geven om tot het intellectueel eigendom te mogen 

worden gerekend.   

Portretwet 

Het commercieel kan naar geldend recht niet gezien worden als een intellectueel eigendomsrecht. 

Sommige wetenschappers plaatsten een stip op de spreekwoordelijke horizon wanneer zij stellen dat de 

kansen van commercieel portretrecht kunnen slagen als intellectueel eigendomsrecht, als er ooit een 

portretwet komt, waarin het object en de inhoud van het recht nader geconcretiseerd en de 

overdraagbaarheid geregeld zouden worden.152 Daartoe moet een dualistisch stelsel van ideëel 

portretrecht en commercieel portretrecht ontwikkeld worden in een nieuwe Portretwet. Artikel 19 

Auteurswet, het ideële portretrecht, functioneert in voldoende mate. Aan commerciële zijde moet dan 

een nieuw subjectief recht komen, zodat twee vormen van portretrecht naast elkaar kunnen bestaan.153 

Artikel 21 Auteurswet moet daarin opgaan.154 Overdraagbaarheid en vererfbaarheid van het 

commerciële portretrecht moet dan wel uitdrukkelijk worden geregeld in de nieuwe Portretwet. 

Vooruitlopend op de gedachte van deze studiecommissie werd alvast door enkele wetenschappers 

gesproken over portretrecht als 'het eerste ongeschreven intellectueel eigendomsrecht'.155 

Wetenschappers vallen nogal over de aanname dat een juridische constructie te maken is waarin een 

portret overdraagbaar is, zonder dat het kan vallen in de faillissementsboedel.156  
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Privacy en portretrecht verweven tot Right of Publicity 

Het portretrecht zou zich kunnen ontwikkelen als aanvullende bepalingen van zelfbeschikkingsrecht 

binnen het recht van privacy. Naar Amerikaans model: Right of Publicity.157 In naam lijkt dit recht een 

samentrekking van publicy en privacy te zijn. Dan ontstaat een recht dat in principe een  absoluut  

overdraagbaar en vererfbaar vermogensrecht wordt. Volgens de grootste pleitbezorger van het voorstel 

ontstaat dan een recht, gefundeerd op twee pijlers: een recht dat de 'persona' van personen 

beschermt158 en een ander recht dat de niet-auteursrechtelijk beschermde uitvoering van een publieke 

persoon beschermt.159 Recht op persona zou zich kunnen vormen tot een nieuw intellectueel 

eigendomsrecht volgens morele en economische gronden. Ieder mens moet over zijn eigen persona 

kunnen beschikken en beslissen over op welke wijze deze aan de wereld getoond mogen worden.160 Als 

een derde door commerciële toepassing gebruik maakt van persoonskenmerken van een persoon 

verliest deze persoon de controle over een aspect van zijn persoonlijke autonomie. Het recht van 

persona wordt nog nader geconcretiseerd door subject, object en beschermingsvorm en inhoud daarvan 

te bepalen. Overdracht zou op morele gronden beperkt kunnen worden.161 Volgens sommige 

deskundigen is dit een mooie gelegenheid voor de Europese Wetgever om het recht op persona te 

erkennen en te harmoniseren in de gehele Europese Unie, zodat de nationale wetgever gedwongen 

wordt artikel 21 Auteurswet in te trekken.162  

 Burgerlijk Wetboek Boek 9 

In 1954 is een opzet opgeleverd voor de implementatie van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit 

Wetboek zou de rechten van 'de voortbrengselen van de geest' behandelen, waaronder het 

auteursrecht. Het negende boek van het Burgerlijk Wetboek kwam er echter nooit. In 1994 verwees 

regeringscommissaris Brinkhof de introductie van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek voorgoed naar de 

catacomben van de geschiedenis, daar de codificatie van het materiële intellectuele eigendomsrecht op 

bezwaren stuit. De meeste deelgebieden worden nu inhoudelijk bepaald door Europese Verdragen en 

Europese Richtlijnen.163 Was men wel overgegaan tot het opstellen en implementeren van de inhoud van 

Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek, dan had naar alle waarschijnlijkheid de inhoud van het recht en het 

object nader bepaald moeten worden.  

Prestatiebescherming als een nieuw ongeschreven intellectueel eigendomsrecht 

Het commercieel portretrecht als een vorm prestatiebescherming.164 Wetenschappers putten deze 

gedachten uit de overwegingen van de Hoge Raad in ’t Schaep met de 5 pooten-arrest. De Hoge Raad 

stelt in haar overwegingen dat wel enige verdiensten vereist zijn, alvorens die te gelde gemaakt kunnen 

worden. Louter geboren worden of beroemde ouders hebben volstaat niet, valt hieruit te begrijpen. Ook 

heeft een natuurlijk persoon in geen enkel op zicht creatieve inspraak over het uiterlijk waarmee hij of zij 

geboren wordt. Voorts wordt daarbij de parallel getrokken met de ‘verzilverbare populariteit’ van de 
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geportretteerde naar de reputatie van een onderneming. De goodwill die een onderneming actief heeft 

opgebouwd. Die reputatie moet ook beschermd kunnen worden.165 

4.7 PORTRETRECHT: EEN SUGGESTIE VOOR DE TOEKOMST 

Inmiddels zijn vele pleidooien voor een wijziging van het portretrecht gehouden. Geen van deze 

pleidooien heeft tot een recente wijziging van de rechtspositie van het portretrecht geleid. Met 

inachtneming van dit gegeven en het gegeven dat schrijven en implementeren van wetgeving een 

complex en tijdsintensief proces is, ligt het niet in de lijn der verwachting dat een introductie van een 

geheel nieuw recht van intellectueel eigendom snel zijn opwachting zal maken. Mogelijk achterhaalt de 

opvatting over ethiek en moraal van de toekomstige samenleving de inhoud van de nationale wet. Het 

zou alles overwegende dan ook raadzamer zijn met portretrecht aansluiting te zoeken bij een ander 

rechtsbeginsel. Het is niet eenvoudig een rechtsgebied aan te wijzen waartoe portret beter gerekend zou 

kunnen worden. Het is complexe materie, waarbij zelfs wetenschappers in hun dissertatie moeite 

hebben de juiste bewoordingen en antwoorden te geven.  

 

In het bestuderen van de mogelijkheden aan geschikte rechtsgebieden lijkt het raadzaam om aansluiting 

te zoeken bij een rechtsgebied dat in enige mate een concrete invulling geeft. Een louter  abstracte 

gedachte, zoals bij bijvoorbeeld een subcategorie introduceren van de onrechtmatige daad ex. artikel 6: 

162 BW, is onvoldoende bruikbaar. Enkele mogelijke rechtsopvattingen zijn natiegebonden.   

4.7.1 Droit á l'image 

In het Franse rechtssysteem wordt een autonoom recht op portret erkent. Het geldt als een subjectief 

recht met absoluut karakter.166 De mate van bescherming is afhankelijk van of schending het privéleven 

betreft en er moet schade zijn aan de geportretteerde persoon. Het recht komt een ieder toe. In het 

Franse uitgangspunt is een verzilverbare prestatie te herkennen die in Nederland ook geldt als uiting van 

het redelijk belang. In Frankrijk wordt portretrecht dus door rechtspraak en het civiele 

persoonlijkheidsrecht verankerd, en biedt dat zowel bescherming tegen aantasting van de persoon als 

aanspraak op vergoeding van schade welke wordt geleden bij ongeautoriseerde exploitatie van een 

portret. Volgens sommige wetenschappers biedt de Franse bescherming de hoogste graad van 

bescherming tegen ongeautoriseerd portretgebruik.167 Toch is een recht met absoluut karakter 

onwenselijk in Nederland. De wetgever gaf in de Memorie van Toelichting van de Auteurswet 1912 

immers nadrukkelijk aan dat voortbrengselen van de geest niet strekken tot absolute rechten. De 

Auteurswet moet natuurlijke personen juist stimuleren tot creatieve bijdragen. Het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens keert zich bovendien extra nadrukkelijk tegen een allesomvattend 

eigendomsrecht op het portret.168Een lezing die bovendien door de Hoge Raad werd overgenomen in het 

Ferdi E.-arrest.  

 

4.7.2 Recht am eigenen Bild 

In de Bondsrepubliek Duitsland is portretrecht op twee plaatsen wettelijk verankerd.169Andere aspecten  
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van portretrecht zijn elders geregeld in het UrhG. Binnen de Duitse rechtspraak heeft het Recht am 

Eigenen Bild zich ontwikkeld van een louter persoonlijkheidsrecht tot mede een vermogensrecht.170 Door 

historische overwegingen is het Recht am eigenen Bild auteursrechtelijke ingestoken, maar heeft het een 

persoonlijkheidsrechtelijke grondslag gehad.171 'Dit persoonlijkheidsrecht vormt de basis tegen de 

ongeautoriseerde commercialisering ervan door derden op te treden, met een schadevergoeding of een 

vordering tot betaling van een redelijke licentievergoeding.'172 Het Duits portretgeld geldt als een 

absoluut recht dat toekomt aan iedereen, ongeacht welk aanzien iemand heeft. In de rechtspraktijk gaat 

het Recht am eigenen Bild vaak samen met het contractenrecht en de onrechtmatige daad, zo stellen 

sommige wetenschappers.173 Opgemerkt dient te worden dat Johan Cruijff met zijn standpunt in het 

arrest Tirion/Cruijff  hier zelf aansluiting bij zocht. Dit Duitse standpunt sloot duidelijk aan bij de wens 

van Johan Cruijff zelf om zijn eigen portret te bezitten als zijn absolute eigendom.   

 

4.8 VAN PORTRET NAAR PRIVACY 

Wanneer aansluiting wordt gezocht bij een bestaand rechtsgebied, teneinde meer  duidelijkheid en een 

meer coherent antwoord te kunnen bieden over de stand van zaken van commerciële portretten, dient 

aansluiting gezocht te worden bij de nationale en internationale privacywetgeving. Haal het portretrecht 

uit de Auteurswet en breng het onder de reikwijdte van artikel 10 van de Grondwet en in breder 

perspectief, bij artikel 8 EVRM. 

Na het afzwakken van de voorwaarden om van een portret te spreken, in het arrest Nudiste en Storm, 

voorzien rechtsgeleerden nog maar een kleine stap naar het begrip ‘persoonsgegeven’ in de zin van de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens: ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

persoon.’174  In voornoemd arrest Nudiste had de Hoge Raad al aansluiting gezocht bij het algemene 

privacyrecht en trekt hij deze lijn door in het Vondelpark- arrest175 en Ferdi E.-arrest.176  

Artikel 21 Auteurswet is daarmee onderdeel geworden van de reikwijdte van artikel 8 EVRM en 

aanvullend in nationaal opzicht in de invloedssfeer van artikel 10 Grondwet opgegaan. Het portret is een 

onderdeel van de privacy van een natuurlijk persoon geworden. Rechtsgeleerden zien een algemeen 

beschikkingsrecht over het commerciële gebruik van persoonsgegevens ontstaan. Dit is in 

overeenstemming met de Duitse rechtsontwikkeling. Omdat de Duitse rechtsontwikkeling het meest 

consistent is, lijkt het volgens sommige wetenschappers raadzaam om verdere aansluiting te zoeken bij 

de Duitse doctrine. Bij deze bescheiden bijdrage sluit ik mij graag aan. In hoofdstuk 6 zal meer aandacht 

worden besteed aan de rol van het EHRM en haar overwegingen om op internationaal niveau 

portretrecht te laten aansluiten bij de bepalingen van artikel 8 EVRM. 
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CONCLUSIE  

Portretrecht valt niet binnen het domein van intellectueel eigendom. Rechtsgeleerden wijten dat aan het 

gegeven dat portretrecht niet kan voldoen aan de typologie van het intellectueel eigendom. Object en de 

inhoud van het recht is niet nader geconcretiseerd en de overdraagbaarheid is niet gedefinieerd. Uit 

wetenschappelijke historische bronnen die niet juridisch van aard valt te verklaren dat vervaardiging van 

portretten niet in voldoende mate als 'artistiek' beschouwd kan worden. Zodoende kan portretrecht ook 

niet in aanmerking komen om een vorm van intellectueel eigendom te zijn. Wetenschappers zien in het 

portretrecht aanknopingspunten voor hoe het portretrecht aangevuld zou kunnen worden, zodat het 

een recht van intellectueel eigendom zou kunnen worden.  Er zijn geen aanwijzingen dat deze 

voorstellen op korte of lange termijn navolging zullen krijgen.  

Inzicht krijgen in de redenering van de toenmalige wetgever om portretrecht op te nemen in de 

Auteurswet is niet eenduidig. De veerkrachtigheid van de gekozen bewoordingen van de Auteurswet 

wordt veelvuldig geprezen. Of dit eveneens de veerkracht van het portretrecht mag betekenen is niet 

geheel duidelijk. De Auteurswet is een wet die veelvuldig onderworpen is aan wetenschappelijk 

internationaal debat. Hoewel internationaal Auteurswet niet bestaat, heeft de Europese wetgever zijn 

invloed gehad op de Auteurswet. Dat kan van het portretrecht in geen enkel opzicht gezegd worden. 

Een portret ontstaat onder dezelfde voorwaarden als een auteursrechtelijk werk. Tegen de bepaling van 

artikel 21 Auteurswet wordt nogal divers aangekeken. Een enkeling ontkent het bestaansrecht van 

portretrecht. Diverse wetenschappers proberen daarentegen een verklaring te vinden, waarom 

portretrecht aanvaard moet worden in het systeem van de wet. De beschermingsduur van  

het recht van portret eindigt na onbepaalde tijd. De motivatie die ten grondslag ligt aan het inroepen  

van een dergelijk recht moet wel een overtuigendere lading krijgen naar mate de tijd vordert.  

 

Het internationaal portretrecht bestaat niet, net zo min als internationaal auteursrecht. Wat moet men 

met het portretrecht in het nationale recht willen doen? Het meest concrete plan, en waarschijnlijk ook 

het best werkbare plan is het portretrecht aansluiting laten zoeken bij de internationale bepalingen over 

privacy.  
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5. De ratio achter artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988  

INLEIDING 

Bij de redenering van Visser om een wetsartikel te ontwerpen dat op een individu is toegespitst heeft hij 

zich laten inspireren door de geest van het Brits wetsartikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 

1988, gewijd aan het fictieve personage Peter Pan. Dit Britse artikel regelt de bescherming tegen 

exploitatie door derden van werken uit de fictieve Schotse toneelcreatie Peter Pan. Visser baseert zich 

voor wat betreft de formulering van zijn wetsartikel ook op dit Britse artikel.  

Centraal in dit hoofdstuk staan  de overwegingen, aanvankelijk van de schepper van de creatie Peter 

Pan, en later de overwegingen van de Britse overheid om vorm en inhoud te geven aan dit wetsartikel. 

Nader onderzocht zal worden hoe effectief, functioneel en hoe toekomstbestendig het Britse wetartikel 

ervaren wordt. De deelvraag die dan ook in dit hoofdstuk centraal staat is: op grond van welke ratio 

besloot de Britse wetgever artikel 301 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988 in het 

leven te roepen? Aanvullend zal ook een kort rechtsvergelijkend onderzoek plaatsvinden naar het Britse 

portretrecht. Tot slot zal ook een korte rechtsvergelijking plaatsvinden tussen de wet die het Britse 

artikel ter bescherming van het portretrecht van Peter Pan huisvest en de Nederlandse Auteurswet die 

het Nederlandse portretrecht verankert.  

5.1 DE OVERWEGINGEN ACHTER ARTIKEL 301 COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988 

5.1.1 De overwegingen van Sir James Matthew Barrie  

Sir James Matthew Barrie was de geestelijk vader van het van origine Schotse toneelstuk 'Peter Pan'.  

Barrie werd gekenmerkt door zijn excentrieke gedrag.177 Als gefortuneerd schrijver had hij wisselende 

successen met zijn columns, theaterrecensies en boeken in zijn verder relatie- en kinderloze leven. Hij 

overleed in 1937. Alreeds in 1929 had hij testamentair vastgelegd dat zijn exploitatierecht op zijn 

geestenkind 'Peter Pan' na overlijden overgedragen werd aan het stichtingsbestuur van een 

kinderziekenhuis in Londen, namelijk het ‘Great Ormond Hospital for Children’. Barrie had geen 

bloedverwanten in eerste lijn meer die de financiële voordelen van zijn auteursrecht  na overlijden 

konden blijven exploiteren,  conform de Britse wet.178 Barrie's testament is niet openbaar. Naar de 

intentie van Barrie om een kinderziekenhuis begunstigde te maken van zijn exploitatierecht kan louter 

gegist worden. Er zijn geen aantoonbare banden tussen schepper Barrie en het kinderziekenhuis in 

Londen. Wel is er een verband tussen Audrey Callaghan, de toenmalige voorzitter van het 

stichtingsbestuur van het kinderziekenhuis en de Britse overheid. Behalve stichtingsvoorzitter was zij de 

partner van James Callaghan, de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk onder wiens leiding het 

exploitatierecht van Barrie in de wet opgenomen werd. De wereld van Peter Pan waarin iedereen de 

eeuwige jeugd heeft en, niet gehinderd door tijd, geen dag ouder wordt is een mooie analogie naar een 

wetsartikel dat ook onbeperkt geldig is en niet wordt gehinderd door verstrijken van tijd.  

De theorie dat Barrie handelde uit grootmoedige overtuigingen om de magie die Peter Pan hem bezorgd 

had ook door te laten klinken in de beleving van zieke kinderen, is geloofwaardig. Mogelijk handelde 
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Barrie in een soort uiting van naastenliefde of liefdadigheid. Wat pessimistischer van aard is de theorie 

die ook in de Britse media bescheiden wordt gesuggereerd, dat Barrie enigszins berekend zou zijn met 

zijn gulle geste. Door zijn exploitatierecht bij leven over te dragen bleef zijn naam tot in lengte van dagen 

verbonden aan een organisatie die kan rekenen op louter sympathie.179 Ter overweging ligt dat de 

aristocratische Barrie maatschappelijk aanzien had en een bekende van diverse Britse openbare 

ambtsbekleders was. Hoe de overwegingen van Barrie ook moge zijn, door zijn testamentaire 

beslissingen verkreeg het kinderziekenhuis in Londen voor de duur van vijftig jaren, conform de 

toenmalige Britse wet, het exploitatierecht en dus de bijbehorende royalties. In 1987 naderde het einde 

van de aanvankelijke periode van vijftig jaren bescherming na overlijden. De aanvullende twintig jaren 

bescherming die uit de Berner Conventie voorvloeiden maakte dat de auteursrechtbescherming in 2007 

definitief zou aflopen. De Britse wetgever verhief echter tegen het einde van de beschermingstermijn in 

1987 het exploitatierecht van het kinderziekenhuis tot wet en implementeerde artikel 301 in de Britse 

Copyright, Designs and Patent Act 1988.  

5.1.2 De overwegingen van de Britse wetgever 

De wettelijke bepaling van de Britse wetgever luidde als volgt:  

'The provisions of Schedule 6 have effect for conferring on trustees for the benefit of the Hospital for Sick 

Children, Great Ormond Street, London, a right to a royalty in respect of the public performance, 

commercial publication of the play “Peter Pan” by Sir James Matthew Barrie, or of any adaptation of that 

work, notwithstanding that copyright in the work expired on 31st December 1987'  

De Britse wetgever vermeldt in zijn besluit geen concrete redenen die ten grondslag lagen tot hun 

besluit. Het ‘Great Ormond Hospital for Children’ is het beroemdste kinderziekenhuis van Groot-

Brittannië en geldt als nationaal prestige.180 Naar alle waarschijnlijkheid derhalve ook als nationaal 

erfgoed. Dit lijkt een eerste motief van de Britse wetgever. Volgens de Britse opinie wilde de Britse 

wetgever eveneens het debat over auteursrechtbescherming in Groot-Brittannië stimuleren.181 Het is 

mijns inziens daarnaast geen slechte aanname als de Britse wetgever financiële rust voor een kostbare 

en gewichtige instelling als een kinderziekenhuis wilde creëren en daarom het aan het kinderziekenhuis 

toegekende exploitatierecht wilde handhaven. Verderop in dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat het 

kinderziekenhuis inkomsten genereert van het exploitatierecht van het fictieve personage Peter Pan. 

5.2 EFFECTIVITEIT ARTIKEL 301 COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988  

De Britse media schatten dat aan de exploitatie van de rechten op de fictieve toneelcreatie Peter Pan, in 

1929, ongeveer £ 2000,- per jaar kon worden toegeschreven.182 Aanvullend merken zij op dat verwacht 

werd dat tegen het einde van de beschermingstermijn in 1987 het animo voor het gebruik van het 

personage Peter Pan wel weggeëbd zou zijn.183 Barrie bedong bij overdracht van zijn exploitatierecht dat 

de opgehaalde bedragen niet openbaar gemaakt zouden worden. Dat Barrie ervoor koos de donaties 
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niet publiekelijk bekend te maken doet toch meer een gulle gift vermoeden dan een promotiestunt 

omtrent de persoon Barrie. Het kinderziekenhuis openbaart de bedragen dan ook niet. Gebaseerd op de 

berekening van de opbrengst uit 1929 zou de waarde van de exploitatie van de gegeven rechten van 

Barrie £ 90.000 per jaar zijn.184 Het kinderziekenhuis gebruikt het toegekende exploitatierecht als een 

lucratief object om geld te genereren. Hoewel onbekend is wat het exploitatierecht oplevert, gebruikt 

het kinderziekenhuis hun bijzondere positie om fondsen te werven. De fondsenwerving strekt anno 2016 

tot grote financiële middelen voor het kinderziekenhuis. Het financieel jaarverslag van het 

kinderziekenhuis maakt vermelding van aanzienlijke bedragen.185  

5.3 FUNCTIONALITEIT ARTIKEL 301 COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988  

Het ‘Great Ormond Hospital for Children’, in de Britse media veelal aangehaald als ‘GOHS’, is zich zeer 

bewust van de bijzondere gift. De connectie met het fictieve personage Peter Pan wordt in alle 

documentatie, verslaglegging en beeldmateriaal van het ziekenhuis nadrukkelijk als historisch feit 

genoemd. Het hele kinderziekenhuis ‘ademt’ Peter Pan. Wellicht was dat ook wel zo bedoeld door de 

Britse wetgever. Het moest ook geld gaan opleveren. De koppeling tussen het personage Peter Pan en 

het kinderziekenhuis zal nog lang onwrikbaar in de gedachten van de Britten blijven. Het wekt verwarring 

dat in Britse publicaties nadrukkelijk over ‘auteursrecht’ gesproken worden. Het gaat nadrukkelijk niet 

om het volledige auteursrecht dat Barrie bij leven in 1929 overdroeg. Barrie droeg het exploitatierecht 

over. Niet het persoonlijkheidsrecht. Was dat persoonlijkheidsrecht wel overgedragen, dan had het 

ziekenhuis zeggenschap gehad over de ontwikkeling van het personage Peter Pan en hadden zij, 

bijvoorbeeld, kunnen besluiten de eigenschappen, achtergrond of taalvocabulaire van de hoofdpersoon 

te veranderen.  

5.3.1 Tegendraadse wettelijke bepaling  

Feitelijk gezien gaan de bepalingen van artikel 301 Copyright, Designs and Patents Act 1988 dwars tegen 

de bepalingen van de Berner Conventie van 1886 in. Tijdens de Berner Conventie werd vastgelegd dat 

auteursrecht bestaat tijdens het leven van de maker en vijftig jaren daarna. Het was gelimiteerd. Met het 

toekennen van een eeuwig voortdurend recht is Brits beleid gemaakt dat ingaat tegen de doelstelling 

van de Berner Conventie. Meer over de Berner Conventie volgt in hoofdstuk 6.  

5.3.2 Toekomstbestendigheid artikel 

Het Great Ormond Hospital for Children voert regelmatig juridische geschillen met organisaties buiten 

het Verenigd Koninkrijk die het portret van het personage Peter Pan gebruiken voor hun eigen 

doelstellingen. De in rekening gebrachte kosten voor de exploitatie van het portret van het personage 

Peter Pan jegens het kinderziekenhuis worden niet voldaan. Blijkbaar schikken het kinderziekenhuis en 

organisaties onderhands of het kinderziekenhuis berust in de misgelopen inkomsten. Er is niet één 

uitspraak te vinden over juridische geschillen, omtrent het gebruik van het portret van de personage 

Peter Pan in verband met het Great Ormond Hospital for Children. Britse deskundigen zijn somber over 

de invloed van het wetsartikel buiten Groot-Brittannië.186 ‘Op het continent heeft het ziekenhuis weinig 
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zeggenschap’, zo stelt het stichtingsbestuur. Niet-Britse uitgevers en theatermakers worden 

aangemoedigd om dan een donatie te doen in geval van weigering tot het betalen van de royalty's voor 

gebruik van het portret. Het stichtingsbestuur spreekt van ‘the cherry on the cake, if..’als niet-Britse 

organisaties de royalty’s zouden betalen. 187  

5.4 BRITS COMMERCIEEL PORTRETRECHT 

De wet van het Verenigd Koninkrijk erkent geen portretrecht. Wetenschappers destilleren uit de Britse 

Auteurswet wel een clausule die lijkt op het commercieel portretrecht wanneer een portret op verzoek 

wordt gemaakt. De vervaardiger mag niet eigenhandig met de portretten aan de haal gaan, mits de 

portretten voor privédoeleinden besteld waren en onder het auteursrecht vallen. Hierbij wordt 

verondersteld dat ze moeten voldoen aan de eisen die de Britse Auteurswet stelt aan een portret in de 

zin van die wet. Aan het bestaan van het recht zijn geen verdere voorwaarden verbonden. Sommige 

wetenschappers noemen dit een bizar moreel recht, om als opdrachtgever te mogen bepalen hoe het 

auteursrecht uitgeoefend wordt, maar het vult de leemte van de afwezigheid van het portretrecht in de 

Britse wet.188‘ Zij wijzen erop dat de afgebeelde persoon die zich in zijn portretrecht onheus bejegend 

voelt zijn ongenoegen zal bestrijden met een vordering tot onrechtmatige daad. De ‘passing-off tort’.189 

Deze passing-off tort kan zowel worden ingeroepen ten voordele van de consument als ten voordele van 

de handelaar. Dat werkt verwarrend. Het kent geen beperkingen toe aan de vervaardiger of een 

exclusieve positie aan de geportretteerde, zoals bij het Nederlandse portretrecht.  

Aan de definiëring van deze onrechtmatige daad is, te beoordelen aan de parlementaire verslaglegging, 

een hoop beraadslaging vooraf gegaan in het Britse House of Lords.190 Uiteindelijk werd de definitie van 

de passing-off tort opgebouwd uit drie elementen: goodwill (c.q.reputatie), een onjuiste voorstelling 

(misinterpretation) en schade.191 Goodwill is de belangrijkste. Oorspronkelijk werd alleen de reputatie 

van handelszaken of handelaren beschermd. ‘Bovendien was deze bescherming niet universeel. De 

bescherming werd alleen beperkt tot het actieve domein (bijv. merkenrecht) en een handelsactiviteit 

werd zeer strikt opgevat. Het leidde tot de opvatting dat partijen alleen aansprakelijk waren als zij hun 

activiteiten ontplooien in hetzelfde domein. Een vordering van een beroemdheid jegens een exploitant 

was problematisch.'192 Dat adagium werd in de jaren daarop gehuldigd. Het standpunt dat alleen 

aansprakelijkheid aan de orde kon zijn bij activiteiten in hetzelfde domein was ter bescherming van het 

portretrecht van befaamde personen ronduit rigide. In de tijd daarop werden de vereisten van goodwill 

flexibeler.193 Het vereiste van gemeenschappelijk handelsdomein werd verlaten. De associatie met een 

sterk merk mocht niet langer opgeroepen worden door het gebruik van een merknaam. Een 

gemeenschappelijk handelsdomein was niet langer vereist. De reputatie van bijvoorbeeld Lego was zo 

succesvol dat zij geacht werd zich uit te strekken tot domeinen, zoals tuingereedschappen, waarin Lego 

zelf niet meteen actief is. Bovendien kreeg Lego zo geen kans om zich ooit op een bloeiende 
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merchandising van Lego in de tuinsector te oriënteren. 'Besloten werd dat het essentiële doel van 

passing- off tort erin bestond het exclusieve recht van de eiser op zijn of haar reputatie te vrijwaren en 

tegen schade te beschermen'.194 

‘Een verkeerde voorstelling van zaken wordt dan het nieuwe essentiële vereiste’, zo stelt de 

wetenschap.195 De Britse rechtbank neemt het standpunt in dat de reputatie van een afgebeelde 

beroemdheid het belang van het domein waarin de foto gebruikt wordt overschrijd. Een verkeerde 

voorstelling van zaken kan ook voorkomen als naast de officiële memorabilia van merchandising namaak 

beschikbaar wordt op de markt. De kwaliteit van dit materiaal speelt een rol en verder de band tussen de 

merchandising en de persoon moet duidelijk zijn.196 De namaak mag geen gevolgen hebben voor de 

verkoopcijfers of de reputatie. Zie hier de verbreding van het concept ‘goodwill’. In een later stadium 

werden ‘de eigen commerciële mogelijkheden van de geportretteerde’ eveneens onder de reputatie van 

de geportretteerde geschaard 197 Activiteiten die zijn gebaseerd op een publieke bekendheid golden ook 

als een reputatie. Naar aanleiding van deze Britse bepaling kan nadrukkelijk de vergelijking worden 

gemaakt met het beginsel uit het Nederlandse portretrecht 'verzilverbare populariteit'. Het gaat immers 

om de exclusiviteit waarmee iemands portret ingezet kan worden voor commerciële doeleinden. Het 

portret is geld waard, zolang de geportretteerde zelf kan beslissen met welke openbaarmaking hij of zij 

instemt. Ook valt uit het Britse criterium 'goodwill' de Nederlandse beginselen 'associatiebelang' en 

'verzilverbaar belang' te distilleren, omdat zij beide grote verwantschap tonen met het ontstaan van een 

reputatie.  

5.4.1 Eerroof 

Ook is in de Britse jurisprudentie sprake geweest van een geslaagd beroep op eerroof bij het 

ongeautoriseerd toepassen van een portret.198Het gebruik zonder toestemming van een portret van een 

golfamateur leidde tot aantasting van zijn eer. Aangetoond moest worden dat de eer en reputatie van 

iemand in negatieve zin is aangetast. Deze casus van de golfamateur toont een frappante overeenkomst 

met de Nederlandse de zaak van amateurbokser Arnold Vanderlijde uit hoofdstuk 1.3.1. De 

amateurbokser Vanderlijde moest van Het Hof de mogelijkheid krijgen zijn eigen merchandising te 

voeren. Vanderlijde werd in verband gebracht met een wijze van merchandising die hij als oneervol 

ervoer. Wetenschappers beklemtonen dat het aandragen van inhoudelijke gronden ten behoeve van  de 

bewijslast van een dergelijk betoog zeer complex is.199 Het onderbouwen van aantasting van eer en 

reputatie is zeer gecompliceerd.  

5.4.2 Kwaadwillige leugen 

Tot slot is er nog een aanvullende mogelijkheid ter bescherming van openbaarmaking van een 

ongeautoriseerd portret binnen het Britse systeem te noemen. Een succesvolle vordering ter 

bescherming van het portretrecht  is mogelijk vanwege een kwaadwillige leugen die strekt tot een valse 

en leugenachtig afgelegde verklaring over de goederen of handelszaak van een eiser. Aanvullende 
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voorwaarden daarbij zijn dat er ook daadwerkelijk schade geleden is en de verklaring op kwaadwillige 

wijze is afgelegd.200  

5.5 COPYRIGHT, DESGINS AND PATENTSACTS 1988 VS. AUTEURSWET  

De Britse auteurswet  

Bepalingen over de voortbrengselen van de geest worden in de Britse wetgeving aangeboden in de 

Copyright, Designs and Patents Act 1988. De wet dateert uit 1988, als rechtsopvolger van de Copy Right 

Act uit 1957. De vorige wet werd vervangen, omdat de bepalingen van de Berner Conventie uit 1886 -

ruim 100 jaar later- moesten worden geïmplementeerd. Onder meer werd het modelrecht ingevoegd in 

de wet. Meer over de toepassingen van de Berner Conventie volgt in hoofdstuk 6. 

De Britse geschiedenis van het auteursrecht is kleurrijker en spraakmakender dan de Nederlandse 

variant. De opkomst van de techniek en de ontwikkeling van de beeldcultuur vormt zowel in Nederland 

als in het Verenigd Koninkrijk de aanleiding om wetgeving te willen formuleren ten behoeve van makers 

van beeldmateriaal. De eerste Britse Auteurswet kwam in de 17de eeuw al tot stand. Nederland kwam de 

eerste Auteurswet pas in 1817 tot stand. 'De Auteurswet van 1912 is de derde Nederlandse 'echte' 

Auteurswet, in de zin dat deze de auteur als initiële rechthebbende aanwijst'.201  

De Britse wet diende tot aanmoediging van de samenleving tot het nemen van kennis van wetenschap. 

Dit werd bereikt door het verstrekken van kopieën. De wetgever wilde de creativiteit c.q. kennis van het 

collectief stimuleren. Daarbij was geen ruimte voor individuele belangen. De focus lag op de uitgever, 

niet op de auteur. Aan de Nederlandse Auteurswet liggen geen dergelijke impliciete bepalingen ten 

grondslag. Wel heeft de Nederlandse Auteurswet gemeen dat zij zich richtte op de boekdrukkunst, 

derhalve niet op de auteur.202 Over de positie van het hiervoor besproken artikel in de Britse Auteurswet 

en de rechtvaardiging daarvan lijkt geen discussie te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat staat in contrast 

met de positie van artikel 21 Auteurswet, over portretrecht, in de Nederlandse Auteurswet, zoals 

besproken in het voorgaande hoofdstuk.  

CONCLUSIE  

De specifieke redenen waarom Barrie zijn exploitatierecht aan het kinderziekenhuis testamentair 

overdroeg in 1937 blijven onbekend. Wat wel opvalt is hoe uniek de situatie is dat een door een individu 

ingegeven exploitatierecht, tot wet is verheven. Onbekend blijft ook of Barrie had kunnen bevroeden dat 

nog voor het definitief verlopen van zijn exploitatierecht, voortvloeiende uit de Britse Auteurswet, in 

1987 de Britse wetgever het exploitatierecht tot wet zou verheffen. Heeft Barrie daar zelf de hand in 

gehad? Dat blijft onbevestigd. Daarvoor is een hechte connectie met beleidsmakers vereist. Barrie kende 

wel de juiste ingangen binnen het ambtelijk apparaat van het Verenigd Koninkrijk van 1929.   

De Britse wetgever is concreter over haar officiële drijfveren om de geste van Barrie te verheffen tot 

artikel 301 van de Britse Auteurswet. De wetgever voelde zich geroepen om het nationaal erfgoed te 
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beschermen. Daarnaast wilde zij een debat over het auteursrecht stimuleren. Gegeven is dat het speciale 

artikel versterking geeft aan de emotionele koppeling van Peter Pan met het kinderziekenhuis. 

Het exploitatierecht dat Barrie aan het kinderziekenhuis gaf, is voor wat betreft de opbrengsten van de 

exploitatie van zijn geestelijke creatie 'Peter Pan', nog steeds zeer effectief voor het kinderziekenhuis. De 

opbrengsten zijn ravissant, al blijven de precieze aantallen onbevestigd. De opbrengsten betekenen hoe 

dan ook een waardevolle inkomstenbron voor het kinderziekenhuis. 

De functionaliteit van het wetsartikel blijft echter achter. Organisaties buiten Groot-Brittannië voelen 

zich niet aangesproken door de vorderingen van het Britse kinderziekenhuis op grond van het 

exploitatierecht. Internationaal heeft het artikel weinig zeggenschap. Het kinderziekenhuis lijkt geenszins 

initiatieven te bewerkstelligen om achter schuldenaars aan te gaan. Ook blijkt dat het Britse Peter Pan- 

artikel eigenlijk een tegendraadse bepaling is. Het gaat dwars in tegen de bepalingen van de Britse 

Auteurswet die er juist kwam, omdat onder meer de beschermingsduur van het auteursrecht beknot 

moest worden. Ook is de effectiviteit erg beperkt. Het levert financiële middelen op, maar onduidelijk is 

hoeveel.  

Brits commercieel portretrecht bestaat niet. Portretrecht wordt überhaupt niet genoemd in de Britse 

Auteurswet. De leemte in de Britse wet wordt sterk ingevuld met de Britse vorm van de onrechtmatige 

daad. Frappant is dat zich nagenoeg gelijkwaardige Nederlandse casus zich voordoen in de Britse 

rechtspraktijk. Een duidelijke overeenkomst is wel te vinden in het feit dat het Britse 'Peter Pan-artikel' 

neergelegd is in de Britse Auteurswet en dat het portretrecht in de Nederlandse Auteurswet verankerd 

is. In het Verenigd Koninkrijk staat de positie van dit artikel in de Britse Auteurswet niet ter discussie.  
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6 Artikel 21 Auteurswet onder invloed van de Europese Unie: de stand van zaken 

INLEIDING 
 

Zoals in voorgaande hoofdstukken al in bescheiden mate naar voren is gekomen, is het portretrecht in 

belangrijke mate een zaak van de nationale wetgever. Er bestaat geen universeel auteursrecht. Op 

internationaal niveau zal blijken dat het portretrecht zijn grondslag vindt in de internationaal verankerde 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Europese wetgever heeft tot zover nog geen aanstalten 

gemaakt om over te gaan tot Europese harmonisatie van wetgeving voor het portretrecht. Vooralsnog 

ontbreekt specifiek toepasbare regelgeving over portretrecht van de hand van de Europese wetgever.  
 

In dit hoofdstuk zal bezien worden waarom het internationale toneel van portretrecht zodanig 

gerangschikt is en of aanwijzingen bestaan dat de Europese wetgever op termijn de rol van beleidsmaker 

naar zich toe zal trekken en een Europese regel over portretrecht zal afkondigen. Kan er een obstructie 

zijn voor een Nederlandse wettelijke bepaling over het portretrecht van Johan Cruijff. In dit hoofdstuk zal 

dan ook de laatste deelvraag beantwoord worden: hoe uitvoerbaar is een nieuw exclusief artikel met het 

oog op Europese harmonisatie van wetgeving? Tot slot zal bekeken worden of, indien het voorstel van 

Visser geconsolideerd wordt, op internationaal niveau voldoende ondersteuning bestaat, om de 

bescherming van het portretrecht van Johan Cruijff te handhaven.  
 

6.1 PORTRETRECHT: EEN ZAAK VAN DE NATIONALE WETGEVER 
 

De geschiedenis van het portretrecht in Nederland is reeds uitgebreid aan bod gekomen. voor de 

opvatting van de nationale rechter over portretrecht volstaat een verwijzing naar de voorgaande 

hoofdstukken. De overgangsbepaling van artikel 47 Auteurswet lijkt voor artikel 21 Auteurswet een 

betekenisvolle rol te spelen, omdat het artikel de bepalingen van artikel 21 Auteurswet van toepassing 

lijkt te verklaren op buitenlandse werken. Artikel 47 Auteurswet ziet namelijk toe op de toepassing van 

de bepalingen van de Auteurswet op buitenlandse werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Artikel 

47 Auteurswet lijkt te suggereren dat geportretteerden buiten Nederland zich in Nederland kunnen 

beroepen op de bepalingen van de Auteurswet. 203 Dat is een misvatting. Het portretrecht is weliswaar 

opgenomen in artikel 21 Auteurswet, maar het portretrecht is, zoals besproken, niet een intellectueel 

eigendomsrecht. Dat heeft tot gevolg dat diverse specifieke regelingen voor het intellectueel 

eigendomsrecht niet van toepassing zijn op het portretrecht.204 In 1998 trachtte de formatie Spice Girls 

in Nederland de bescherming van hun portretrecht in te roepen, conform artikel 21 Auteurswet. Dat de 

bescherming van dit portretrecht in Nederland niet ingeroepen kan worden door natuurlijke personen 

uit derde landen, werd later bevestigd door het Hof Den Haag.205 
 

6.2  EEN EERSTE AANZET TOT HARMONISATIE  
 

Op pan-Europees niveau zijn de belangen van auteursrechthebbenden vastgelegd in internationale 

verdragen. Nederland trad in 1886 toe tot de eerste bouwstenen van het geheel aan internationale 
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verdragen: de Berner Conventie (BC) en de Universele Auteursrechtconventie van 1952 (UAC). In 1985 

zijn de meest recente, in 1971 herziene teksten van zowel de BC als de UAC door alle deelnemende 

landen goedgekeurd.206 De BC behelst de Europese visie op het auteursrecht. De UAC is het Amerikaanse 

antwoord op de BC. Kenmerkend verschil is dat de BC geen formaliteiten kent om auteursrecht te mogen 

claimen. Volgens de UAC kan een verondersteld auteursrechthebbende zich daarentegen pas beroepen 

op het auteursrecht als hij het eerst formeel ingeroepen heeft.207 De totstandkoming van de wettelijke 

regelingen waren en zijn problematisch. Spanningen in de politieke verhoudingen tussen rijke 

geïndustrialiseerde landen en derdewereldlanden maken het moeilijk om tot overeenstemming te 

komen over verdere aanpassingen in nationale wetgeving. Wel was het mogelijk in 1996 mogelijk om 

twee aanvullende WIPO- verdragen te sluiten. Het Nederlandse recht dient sinds 1 januari 1996 in 

overeenstemming te zijn met de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIP).  
 

Wetenschappers bekritiseerden nationale rechters die voortvarend de bepalingen van TRIP wilden 

toepassen op Nederlandse zaken over portretrecht.208 Volgens artikel 1 lid 2 van TRIP vallen alle 

categorieën van intellectuele eigendom die onderwerp zijn van deel II, hoofdstukken 1 tot en met 7 van 

TRIP onder de werkingssfeer. Het portretrecht wordt echter niet genoemd. TRIP voorziet niet in een 

wettelijk beding zoals artikel 21 Auteurswet. Het portretrecht is dus geen recht van intellectuele 

eigendom dat onder de reikwijdte van TRIP valt. 'Het portretrecht is slechts een verbijzondering van het 

beginsel van de onrechtmatige daad', stelt men binnen de wetenschap.209 De financiële vergoeding die 

als gevolg van een geschonden portretrecht kan worden toegewezen is dan ook geen vordering op grond 

van intellectueel eigendom.210  
 

6.3 RELEVANTE INTERNATIONALE PRIVAATRECHTELIJKE BEGINSELEN 
 

Het territorialiteitsbeginsel wordt genoemd als een uitgangspunt dat centraal staat bij de 

auteursrechtconventies BC en UAC.211  Nationale wetgeving lijkt leidend. Daarnaast worden in beide 

auteursrechtconventies andere theoretisch denkbare benaderingen gezien: het gelijkstellingsbeginsel (of 

assimilatiebeginsel) wordt in allebei de voornoemde verdragen vermeld. Het gelijkstellingsbeginsel is dat 

de auteurs die onderdaan zijn van een lidstaat in de andere lidstaten dezelfde bescherming genieten als 

deze landen aan hun eigen onderdanen verlenen.212 Voorts wordt geduid op het personaliteitsbeginsel. 

De inhoud van het subjectieve auteursrecht is vast te stellen volgens het recht van het land van 

herkomst van het werk of het land waar de amateur zijn woonplaats heeft. Langs de weg van 

harmonisatie wordt gewerkt aan meer internationale eenheid, waarbij richtlijnen de meest geijkte 

instrumenten lijken te zijn. Al leidt dit alles uiteraard niet tot de eenduidigheid op alle rechtsvragen. Vaak 
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bestaan dan geen materiële regels of verwijzingen. Het is ook denkbaar is ook dat binnen nationale 

rechtstelsels verschillende regels anders worden uitgelegd. 
 

6.4 GRONDSLAG BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VOLGENS HET EHRM 
 

De opvatting van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de internationale 

erkenning van portretrecht heeft indirect het meeste profiel gekregen door de Monegaskische prinses 

Caroline van Hannover. De door haar aangespannen procedures tegen de Duitse staat vormen de 

belangrijkste portretrechtzaken op het niveau van de Europese rechter. Haar beklag in het arrest 

Caroline von Hannover I werd gevormd door haar opvatting dat ze zich, naar Duits recht, niet kon 

verzetten tegen geportretteerd worden in het openbaar.213 Inmiddels zijn er een aantal arresten van het 

EHRM van kracht die haar naam dragen. Het EHRM benadrukt in deze arresten dat het in zaken over 

aantasting van de persoonlijke levenssfeer, als in artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM) en artikel 7 EU Grondrechten Handvest, aankomt op een afweging van het belang van de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een individu dat geen officiële functies uitoefent, 

tegenover het belang van de informatievrijheid. Daarbij is het antwoord op de vraag of de 

openbaarmaking van het portret in de media het debat van algemeen belang stimuleert doorslaggevend. 

In het tweede arrest Caroline von Hannover relativeerde de rechter haar vorige uitspraak.214 Een portret 

kan best confronterend zijn, maar desondanks toch in de algemene belangstelling van de maatschappij 

staan. Dan ontbreekt de verzetsgrond tegen de openbaarmaking van het portret. Details van het 

privéleven zijn dan openbaar, want blijkbaar zijn alle omstandigheden afgewogen en het portret is een 

relevant onderdeel van een grote spraakmakende kwestie in de hedendaagse maatschappij. Zoals de 

geportretteerden zelf beargumenteren, zal het voor de sensatiepers niet moeilijk zijn een publiekelijk 

onderwerp uit de samenleving te selecteren om een compromitterende foto te kunnen openbaren.215 

Iets wat het EHRM -terecht- moet afwegen met de reactie dat zij niet oordeelt over toekomstige 

situaties. De persvrijheid was met het arrest Caroline van Hannover II enigszins bevorderd.216 Die 

bevestiging volgt nog eens extra uit het arrest Caroline van Hannover III.217 Ook de persoonlijke malaise 

van een bekende persoon in beeld brengen kan een bijdrage zijn aan het debat van algemeen belang. De 

opvatting van het EHRM ligt niet in de lijn van de logische vervolgstap  van de nationale bepaling over 

het portretrecht. Het is geen soortgelijk artikel. De nationale hoogste rechter zag wel aanleiding om 

aansluiting te zoeken bij zijn oordeel in het arrest Ferdi E.over de afweging van enerzijds de persoonlijke 

levenssfeer van de geportretteerde en anderzijds de persvrijheid. De discussie inzake het portretrecht 

van Caroline van Monaco spitst zich toe op de vraag of het portret het publieke debat dient en/of het 

recht op informatie. Die discussie bevat een sterke houvast voor het internationaal uitoefenen van een 

portretrecht. Het is daarentegen niet dezelfde discussie als de nationale discussie of een geportretteerde 

of zijn nabestaanden een redelijk belang hebben op grond van hun exclusieve (commerciële) portret. Het 

EHRM rekent ook het maken, bewaren en/of verveelvoudigen van het portret tot de door het 
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portretrecht geboden bescherming. Nationale wetgeving doet dat uitdrukkelijk niet.218 Artikel 21 

Auteurswet spreekt alleen van openbaar maken. Deze bepaling in deze wet impliceert aldus slechts 

bescherming tegen openbaarmaking. Niet tegen maken, bewaren en/of verveelvoudigen en ander 

gebruik van portretten. Daarvoor zal de geportretteerde zijn toenadering moeten zoeken tot de 

onrechtmatige daad van artikel 6:162 BW.  
 

Behalve de Monegaskische prinses diende zich ook dichter bij huis de omstandigheid aan waarin na 

openbaarmaking van een compromitterend portret gerechtelijke stappen werden ondernomen. Dit 

betrof een ingeroepen portretrecht van Mohammed B.219 Gezien de zakelijke berichtgeving en het 

informeren van de samenleving over een schokkende strafzaak moest de verdachte zich het een en 

ander laten welgevallen. De informatievrijheid ging boven het gevoel van onrechtmatigheid dat 

Mohammed B. ervoer toen hij werd afgebeeld met de heftige kwalificatie 'terrorist'.220 Het bewaken van 

de persvrijheid lijkt op moment van schrijven meer de boventoon te voeren dan de privacy van publieke 

figuren. Er wordt meer gewicht gehangen aan de waarde van openbaarmaking van een portret, als 

bijdrage aan het algemeen debat. Mogelijk wordt daar in de nabije toekomst weer anders over gedacht.   
 

6.5 EUROPESE WETGEVER OVER DE TOEKOMST VAN PORTRETRECHT 
 

Verkondigd door wetenschappers is dat de Auteurswet met daarin artikel 21 Auteurswet klaar voor de 

toekomst is, ongeacht de technische stand van zaken. Andere wetenschappers zijn iets minder 

optimistisch. Die pessimistische overwegingen zijn vaak ingegeven door futuristische gedachten.221 

Techniek zou dan zo'n extreem element van onze dagelijkse routine zijn, bijvoorbeeld door directe 

gezichtsherkenning en permanente livestreams, dat een rechter achteraf niet meer kan spreken over het 

maken van afwegingen van redelijke belangen en het nut voor een maatschappelijk debat. Veel 

juridische geschillen over onder meer GoogleGlass en het blurren van portretten in Google.maps vormen 

de opmaat naar deze discussie.  
 

CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk is gezocht naar internationale rechtsopvattingen van hogere rechtsautoriteiten over het 

portretrecht. In de verdragen is gezocht naar aanknopingspunten die specifiek gaan over 'internationaal 

portretrecht'. Die zijn er niet. De definitie van portretrecht van artikel 21 Auteurswet is een nationale 

opvatting. Daarmee mag natuurlijk niet verondersteld worden dat de Europese rechter niet 

geïnteresseerd is in het portretrecht. Evident is dat het portretrecht geplaatst moet worden in het 

domein van privacywetgeving. In het wetenschappelijk debat over portretten waarbij de afweging van de 

persvrijheid en het recht van privacy, artikel 8 EVRM vs. artikel 10 EVRM, aan bod komt zit wel een 

aspect van het portretrecht. Het is daarentegen niet dezelfde discussie als de nationale discussie of een 

geportretteerde of zijn nabestaanden een redelijk belang hebben op grond van hun exclusieve 

(commerciële) beeltenis.  
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Intellectueel Eigendom maakt op internationaal vlak aanspraak op de bepalingen van internationaal 

privaatrecht. Commercieel portretrecht kan geen intellectueel eigendomsrecht heten, ondanks haar 

positie in de auteurswet. De bepalingen in WIPO en TRIP leggen dan ook geen beperkingen op aan de 

nationale bepalingen van Nederland over portretrecht. 

Er is geen beletsel in Europees juridische zin te ontwaren, om het voorstel van Visser niet te honoreren. 

Noch de wetgevende, noch de rechtsprekende macht, noch de uitvoerende macht legt een strobreed in 

de weg om Johan Cruijff als individueel op te nemen in een wettelijke bepaling in de Nederlandse 

Auteurswet.  
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7 Conclusie en aanbeveling 

 

Visser is het initiatief gestart om draagvlak te creëren binnen de samenleving om de beschermingtermijn 

bij openbaarmaking van het portretrecht inzake Johan Cruijff in de Auteurswet  op te nemen. Hij stelt 

hiervoor een nieuw artikel 21 Auteurswet voor.  

In deze scriptie is het voorstel van Visser onderzocht aan de hand van mijn hoofdvraag, of een (nieuw) 

wetsartikel om iedere openbaarmaking met winstoogmerk van het portret van een onderscheidbare 

Nederlander onbeperkt te beschermen, een meerwaarde zou zijn ten opzichte van het huidige artikel 21 

Auteurswet, voor diens exclusieve nalatenschap. Daarnaast speelt de vraag of dit nieuwe artikel 

gemodelleerd kan worden naar artikel 301 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988.  

Naar aanleiding van de hoofdvraag heb ik door middel van mijn zes deelvragen onderzoek gedaan om te 

bezien of het voorstel van Visser een opportuun voorstel is. 

Het voorstel van Visser lijkt te suggereren dat artikel 21 Auteurswet niet meer voldoet aan de eisen die 

een portretrechthebbende in 2016 stelt aan de bescherming tegen openbaarmaking van een 

ongeautoriseerd portret. Dat is naar mijn oordeel onjuist. Artikel 21 Auteurswet is zeer solide gebleken. 

Zelfs de ontwikkelingen van de multimediale toepassingen van werken binnen de ontwikkeling van de 

kennis- en informatiemaatschappij zoals men die nu kent, heeft het artikel doorstaan. De neutrale 

bewoordingen die de wetgever destijds koos voor de Auteurswet, blijken een solide keuze. De reikwijdte 

van het artikel is in de afgelopen honderd jaren toegenomen. De nadere uitleg van de bestanddelen van 

het portretrecht heeft op juridische vragen gegeven. De definiëring van de inhoud van het artikel is 

redelijk consequent en plausibel verbreed door de Hoge Raad. Zoals eerder al in deze scriptie is 

aangehaald: het treintje van Van Oerle rijdt nog steeds en zal ook in de toekomst nog de nodige 

kilometers kunnen maken. 

Visser elimineert met zijn nieuwe artikel in het specifieke geval van het portretrecht van Johan Cruijff zelf 

al een aantal problemen die opspelen bij de handhaving van een eeuwig voortdurende bescherming 

tegen ongeautoriseerde openbaarmaking na het overlijden van Johan Cruijff. Onder het regime van het 

huidige artikel 21 Auteurswet is de bescherming tegen ongeautoriseerde openbaarmaking van 

portretrecht weliswaar niet expliciet in tijd beperkt. De toepassing van het artikel zal echter wel naar 

mate de tijd vordert zijn slagkracht verliezen, doordat de redelijkheid van het beroep op het artikel 

vervaagt. In het geval van Johan Cruijff is dit moment bereikt als hij alleen nog maar in de herinnering 

van het collectief zit als één van de vele historische Nederlandse sporthelden. Minstens zo relevant is, 

gezien het leerstuk van subjectieve vermogensrechten, dat Johan Cruijffs nalatenschap als het aankomt 

op portretrecht niet door de Johan Cruijff stichting gedragen kan worden. Zelfs niet wanneer Johan 

Cruijff dat bij leven testamentair bepaald had. Wanneer de familie Cruijff en de Johan Cruijff Foundation 

zouden besluiten tezamen en in vereniging de nalatenschap van Johan Cruijff maximaal te verdelen, zou 

de uitoefening van het portretrecht leiden tot versplintering. Er is immers een groot aantal 

nabestaanden die fungeren als deelnemers aan de uitoefening van het portretrecht van Johan Cruijff. Als 

het voorstel van Visser behelst dat het optreden tegen openbaarmaking van het portretrecht als taak 

wordt neergelegd bij de Johan Cruijff Foundation, zou de familie Cruijff hun rechten moeten opgeven. De 
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toevoeging van het bestanddeel 'onverminderd' aan het voorstel maakt het voorstel voor meerdere 

interpretaties vatbaar. De discussie over de verhouding tussen de familie Cruijff en de Johan Cruijff 

Foundation kan (nog) niet beslecht worden.  De juridische constructie van de Johan Cruijff Foundation 

overtuigt bovendien niet als pleitbezorger van de bescherming van het portretrecht van Johan Cruijff.  

In het voorstel van Visser ontbreken veel concrete suggesties ter completering van het voorstel. 

Ongetwijfeld is dat bewust zo breed geformuleerd. Visser benadrukt dat hij zich daarvan bewust is. Hij 

onderstreept dan ook nadrukkelijk dat hij een brede discussie over de toekomst van het portretrecht wil 

stimuleren en niet zozeer alleen over de persoon van Johan Cruijff. In het specifieke geval van Johan 

Cruijff wil hij vleugels geven aan het eren van zijn nalatenschap. Visser krijgt geen bijval van andere 

wetenschappers. De wetgever bepaalt ook in het geval van het portretrecht algemene regels, geen 

specifieke ter nagedachtenis van een specifiek persoon. Daarnaast betogen wetenschappers dat zij de 

toevoeging van een nieuw artikel 21 Auteurswet een aantasting van de rechtszekerheid vinden. De 

Auteurswet sluit prima aan bij de tijdsgeest en bij de actualiteit die nu heerst om de persoon van Johan 

Cruijff.  

Portretrecht is een persoonlijkheidsrecht en wel een onderdeel van het recht op privacy. in breder 

perspectief is het portretrecht een bijzondere verschijningsvorm van de onrechtmatige schending van 

iemands privacy of andere met de openbaarmaking van het portret aangetaste belangen. Het 

portretrecht is geschoeid op de gedachte dat natuurlijke personen redenen kunnen hebben om 

voorwaarden te stellen aan de openbaarmaking van hun portret. Een portretrecht gaat een leven lang 

mee en een redelijk tijdsbestek daarna. Onder meer Visser zelf heeft in het verleden bestreden dat een 

langere bescherming post mortem nodig is. De verkeerde mensen gaan daarvan profiteren. Het kan mij 

niet overtuigen dat Johan Cruijff een onbeperkte bescherming van auteursrecht nodig heeft. Johan 

Cruijff moet zijn bestemming krijgen in de geschiedenis van voetbalminnend Nederland. Velen zijn hem 

voorgegaan. Meer dan de geschiedenisboeken vanwege zijn sportprestaties haalt hij over honderd jaren 

ook niet. Johan Cruijff is een rond karakter. Geen fictieve creatie als Peter Pan die steeds opnieuw 

gecreëerd kan worden. Een memoriam of het uitdragen van de nalatenschap is volgens geen enkele 

rechtstheorie een doel van de Auteurswet, of van het portretrecht. Het is mij onvoldoende duidelijk 

geworden wat Johan Cruijff zo anders maakt dan andere personen die ook veel betekenen voor 

Nederland. De discussie over de toekomst van het portretrecht moet niettemin wel voortgezet worden. 

Portretrecht daarbij een wezenlijk onderdeel te laten worden van de Nederlandse rechtsopvatting over 

privacy, is daarbij een warme aanbeveling waard.  

Kijkend naar artikel 301 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988, dat Visser als bron van 

inspiratie beschouwt, zowel voor de geest van zijn eigen artikel als de formulering ervan, zie ik dat de 

begunstigde partij een sympathieke partij is. Het motief van de Britse overheid om het individuele 

geschonken exploitatierecht tot wet te verheffen is niet glashelder. Bepaalde verhoudingen tussen het 

kinderziekenhuis en de premier van het Verenigd Koninkrijk kunnen een rol hebben gespeeld in de 

totstandkoming van de wet. De wettelijke voorziening werkt, in zoverre dat hij strekt tot vergoedingen 

aan het Britse kinderziekenhuis op basis van de verschuldigde vergoeding voor het openbaar maken van 

het portret van de fictieve creatie Peter Pan. Het kinderziekenhuis beklemtoont zelf dat de wettelijke 

bepaling buiten het Verenigd Koninkrijk weinig zeggenschap heeft en niet echt serieus genomen wordt. 
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Om een echte vergelijking tussen de bescherming van het portretrecht van Johan Cruijff en dat van Peter 

Pan te willen maken moeten wel een hele hoop feiten genegeerd worden. Johan Cruijff is niet fictief en 

heeft een groot aantal nabestaanden die ook aan de wet rechten ontlenen. Eigenlijk gaat de vergelijking 

tussen portretrecht in Nederland en portretrecht in het Verenigd Koninkrijk vrij snel mank. Brits 

commercieel portretrecht bestaat niet. Portretrecht wordt überhaupt niet genoemd in de Britse 

Auteurswet en als zodanig niet erkend. De leemte in de Britse wet wordt sterk ingevuld met de Britse 

vorm van de onrechtmatige daad.  

Internationaal portretrecht bestaat niet. Portretrecht is al met al een taak van de nationale wetgever. Er 

zijn geen internationale opvattingen van hogere rechtsautoriteiten over het portretrecht. Duidelijk is 

geworden dat het portretrecht geplaatst moet worden in het domein van privacywetgeving. Intellectueel 

Eigendom maakt op internationaal vlak aanspraak op de bepalingen van internationaal privaatrecht. 

Spijtig blijft dat het Commercieel portretrecht geen bepalingen kan ontlenen aan intellectueel 

eigendomsrecht. Op internationaal niveau was dan meer zekerheid te ontlenen geweest aan de kansen 

en beperkingen van internationaal portretrecht. In formeel opzicht zal de nationale wetgever geen 

hinder ondervinden van de Europese wetgever of rechter wanneer hij het voorstel van Visser wil 

consolideren.  

Aanbeveling: 
 

Wanneer als uitgangspunt wordt gehanteerd  dat het voorstel van Visser een unieke hommage aan de 

nalatenschap van de persoon van Johan Cruijff is, het voorstel  tot onsterfelijk maken van de 

persoonlijkheid van Johan Cruijff moet leiden en zijn maatschappelijke initiatieven voor eeuwig in 

herinnering brengen, dan zou ik opteren voor een herdenkingsmunt of het hernoemen van een 

voetbalstadion. 

Een aparte bepaling in de Auteurswet toegespitst op het portretrecht van Johan Cruijff zou formeel 

kunnen, het draagt materieel niets bij, want de inhoud van een dergelijke bepaling druist op nationaal en 

internationaal niveau in tegen de historische doelstellingen van portretrecht, tast de materiële 

rechtszekerheid aan, roept een veelvoud aan morele vragen op en kan niet gebaseerd worden op een 

artikel dat om een louter fictief personage draait, waarbij portretrecht naar Britse wet niet bestaat. 

Zoals Johan Cruijff zelf zei: 

 

“De punten moeten dáár op de -i- gezet worden, waar ze horen”.  

 

Een wijs man.  
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