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AUTEURSRECHT 

verkrijgen. Het hof is van oordeel dat op deze wijze vol
doende bekendheid aan de betreffende NEN-normen wordt 
gegeven. Niet is gesteld of gebleken dat dit stelsel maat
schappelijk onaanvaardbare gevolgen heeft of dat bedrijven 
zoals Knooble daardoor in hun voortbestaan worden be
dreigd. 
13. Ook de omstandigheid dat, zoals Knooble heeft 
aangevoerd, velen adhesie hebben betuigd aan haar stand
punt en dat vanuit de samenleving erop wordt aangedron
gen dat de overheid 'verwezen normen' kostenloos ter be
schikking dient te stellen (zie productie 7 bij de in eerste 
aanleg door Knooble genomen akte overlegging producties) 
brengt het hof niet tot een ander oordeel. Een dergelijke 
stelselwijziging dient door de wetgever te worden tot stand 
gebracht en valt buiten de rechtsvormende taak van de 
rechter. x 

14. Uit het bovenstaande volgt dat de NEN-normen 
waarnaar in het Bouwbesluit en de Regeling worden verwe
zen, weliswaar moeten worden beschouwd als algemeen 
geldend, maar dat de bepalingen van de Bekendmakings-
wet daarop niet van toepassing zijn. Door de Staat zijn geen 
voor hem geldende regels inzake de bekendmaking van al
gemeen verbindende voorschriften geschonden. In zoverre 
slagen de grieven van de Staat en het NNI. De vordering van 
Knooble onder 1 primair en subsidiair zal worden afgewe
zen. 
15. De NEN-normen zijn door het NNI bekendgemaakt 
('uitgevaardigd'). Knooble heeft niet onderbouwd gesteld 
dat, ook als er niet van wordt uitgegaan dat de betreffende 
NEN-normen worden geacht te zijn vastgesteld in het 
Bouwbesluit of de Regeling, het NNI moet worden be
schouwd als een onderdeel van de openbare macht. Dat 
leidt het hof tot de conclusie dat niet kan worden vastge
steld dat artikel 11 van de Auteurswet op de betreffende 
NEN-normen van toepassing is. De tot een andere conclusie 
strekkende grieven van Knooble slagen niet en ook het 
tweede onderdeel van de vordering van Knooble zal wor
den afgewezen. 
16. Reeds omdat op grond van het bovenstaande de 
uitgangspunten die aan het (gewijzigde) derde en vierde 
onderdeel van de vordering van Knooble ten grondslag lig
gen, niet opgaan, komen die onderdelen niet voor toewij
zing in aanmerking en hebben haar grieven ook in zoverre 
geen resultaat. 
17. De slotsom is dat het vonnis zal worden vernietigd 
en de vorderingen van Knooble (met inbegrip van de daarin 
in hoger beroep gebrachte wijzigingen) geheel zullen wor
den afgewezen. Daarbij past een kostenveroordeling van 
Knooble, zowel voor de eerste aanleg als voor het hoger be
roep. 

Beslissing 
Het hof 
- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de 

rechtbank 's-Gravenhage van 31 december 2008, 
en, opnieuw rechtdoende, 
— wijst de vorderingen van Knooble, zoals gewijzigd in 

hoger beroep, af; 

- veroordeelt Knooble in de kosten van het geding aan 
de zijde van de Staat, in eerste aanleg tot op 31 decem
ber 2008 vastgesteld op € 248,- aan griffierecht en 
€ 1.130,- aan salaris advocaat, en in hoger beroep in 
principaal appel op € 398,98 aan verschotten en op 
€ 2.682,- aan salaris advocaat en in incidenteel appel 
op € 894,- aan salaris advocaat, en bepaalt dat deze be
dragen binnen veertien dagen na de dag van deze uit
spraak moeten zijn voldaan, te vermeerderen met de 
wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 
het einde van voormelde termijn tot aan de dag der 
algehele voldoening; 

- veroordeelt Knooble in de kosten van het geding aan 
de zijde van het NNI, in eerste aanleg tot op 31 decem
ber 2008 vastgesteld op € 248,- aan griffierecht en 
€ 1.130,- aan salaris advocaat, en in hoger beroep in 
principaal appel op € 313,- aan griffierecht en op 
€ 2.682,- aan salaris advocaat en in incidenteel appel 
op € 894,- aan salaris advocaat; 

- verklaart dit arrest voor wat betreft de proceskosten
veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. 

(Beroep in cassatie ingesteld, bew.) 

Noot 

Hoger beroep in de strijd om de toegang tot 
technische normen 

1. Voor de gehaaste lezer die in dit nummer van IER 
slechts op zoek is naar 'IE-only' informatie is er goed 
nieuws. Hij/zij kan stoppen met lezen; het te bespreken ar
rest werpt geen nieuw licht op de IE-aspecten van het op
stellen en verspreiden van technische normen. 
2. Voor zover u nog doorleest: de nu afgehaakte IE-
ers missen uiteraard nadere informatie over het verloop 
van een geschil dat nu aan de Hoge Raad wordt voorgelegd 
en waarbij niet is uit te sluiten dat er over met name de 
interpretatie van art. 11 Auteurswet behartenswaardige uit
spraken zullen worden gedaan. 

Casus en oordeel in eerste aanleg 
3. Nu er alleen nog maar liefhebbers over zijn wordt 
het de hoogste tijd van start te gaan. De casus: Knooble is 
actief op het terrein van het adviseren over en begeleiden 
van bouwactiviteiten. Bij het uitvoeren van haar werkzaam
heden ziet zij zich geconfronteerd met regelgeving (in het 
bijzonder het Bouwbesluit 2003 en de daarop gebaseerde 
Regeling Bouwbesluit 2003) waarin, althans materieel, 
dwingend wordt verwezen naar private technische normen 
(NEN-normen). Voor het verkrijgen van toegang tot de in
houd van deze normen moet, ook door Knooble, worden 
betaald aan het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI). 
Knooble heeft een aantal jaren geleden haar principiële be
zwaren tegen deze verplichte betaling omgezet in een 
proefprocedure tegen de Staat en het NNI. De stelling van 
Knooble is daarbij in essentie dat de inhoud van de betref
fende normen om niet althans tegen betaling van niet meer 
dan een redelijke vergoeding voor reproductiekosten en vrij 
van auteursrecht aan haar ter beschikking dient worden ge-
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steld. Als 'breekijzer' voor het bereiken van het doel heeft 
zij bovendien in eerste aanleg gevorderd dat voor recht zal 
worden verklaard dat de betreffende NEN-normen niet ver
bindend zijn omdat het algemeen verbindende voorschrif
ten zijn die niet overeenkomstig de Bekendmakingswet be
kend zijn gemaakt en ook anderszins voor de geadresseer
den niet algemeen verbindend zijn. 
Bij vonnis van 31 december 2008 heeft de Rechtbank 's-
Gravenhage de laatstbedoelde vordering toegewezen. Daar
bij werd overwogen dat de betreffende NEN-normen door 
en na de verwijzing daarnaar in het Bouwbesluit en de Re
geling een algemeen verbindend karakter hebben gekregen 
en daarmee per saldo in het Bouwbesluit dan wel de Rege
ling zijn vastgesteld. Daarmee vallen zij onder het bereik 
van art. 89 Grondwet en is de Staat gehouden deze normen 
overeenkomstig de Bekendmakingswet bekend te maken in 
het Staatsblad onderscheidenlijk de Staatscourant. 
De vordering dat de betreffende normen ook vrij van au
teursrecht aan Knooble ter beschikking dienden te worden 
gesteld werd door de rechtbank echter afgewezen. Nu de 
betreffende normen niet op de voorgeschreven wijze be
kend zijn gemaakt vallen zij naar het oordeel van de recht
bank ook (nog) niet onder werking van art. 11 Auteurswet. 
Ook overigens werd er geen grond aanwezig geacht de 
Staat dan wel het NNI te verplichten de inhoud van de be
treffende normen rechtstreeks aan Knooble ter beschikking 
te stellen.1 

Hoger beroep 
4. Alle partijen zijn in hoger beroep gegaan; de beide 
procedures zijn door het Hof gevoegd. De Staat heeft zich 
gekeerd tegen de door de rechtbank uitgesproken verkla
ring voor recht en de daaraan ten grondslag liggende over
wegingen. De grieven van Knooble waren gericht tegen de 
afwijzing van haar overige vorderingen (inzake de terbe
schikkingstelling van de normen, onder meer vrij van au
teursrecht) en de daaraan ten grondslag liggende redene
ringen van de rechtbank. Zoals het hof constateert is het 
geschil derhalve in volle omvang aan hem voorgelegd. 
5. Knooble heeft in het hoger beroep haar vorderin
gen zo gewijzigd dat zij thans stelt dat de Staat en het NNI 
de betreffende normen aan haar ter beschikking dienen te 
stellen los van de vraag of deze algemeen verbindende 
voorschriften reeds in werking zijn getreden. 
6. De wijze waarop de betreffende NEN-normen tot 
stand komen vormt geen onderdeel van het geschil. In r.o. 7 
geeft het Hof nog een bondige samenvatting van de proce
dure. Essentie is dat de normen in een door het NNI bege
leid proces tot stand komen als afspraak tussen private par
tijen en op basis van consensus worden vastgesteld. Vervol
gens wordt de inhoud van de norm omgezet in een formele 
NEN-norm welke door het NNI wordt beheerd waarvan het 
NNI ook de distributie verzorgt. Dat wil zeggen: tegen beta
ling en onder voorbehoud van auteursrecht. Gratis kan uit
sluitend van NEN-normen worden kennisgenomen in de bi-

1 Voor nadere details en beschouwingen over de procedure in eerste 
aanleg verwijs ik naar mijn annotatie in AMI 2009/2, p. 72-75. 

bliotheek van het NNI te Delft. In de bodemprocedure is 
eerder vastgesteld dat de gemiddelde prijs van een exem
plaar van een NEN-norm € 62 bedraagt. 
7. Vormen NEN-normen algemeen verbindende 
voorschriften? Achterliggend twistpunt tussen partijen is 
met name de betekenis van het gegeven dat de wetgever 
bij het vaststellen van de Woningwet de mogelijkheid heeft 
opgenomen om in bepaalde uitvoeringsregelingen te ver
wijzen naar (onder meer) NEN-normen. 
Anders dan de rechtbank komt het hof tot de conclusie dat 
de verwijzing naar NEN-normen in een algemeen verbin
dend voorschrift deze NEN-normen niet zelf tot een alge
meen verbindend voorschrift maakt. 'Wanneer in het Bouw
besluit of de Regeling naar NEN-normen wordt verwezen, 
worden deze normen wel publiekrechtelijk algemeen geldende 
normen (...) maar geen algemene verbindende voorschriften 
in de (beperktere) zin van de Grondwet of de Bekendmakings
wet. '.Doorslaggevend acht het hof de vraag of het betref
fende voorschrift is vastgesteld op grond van een regelge
vende bevoegdheid, derhalve 'bij of krachtens de wet'. Naar 
het oordeel van het hof geldt dat niet voor NEN-normen; 
het zijn en blijven privaatrechtelijke afspraken die ook niet 
zijn vastgesteld door het bevoegde orgaan dat het Bouwbe
sluit of de Regeling heeft vastgesteld. De betreffende nor
men worden ('slechts') aldus het hof 'van toepassing ver
klaard en daarmee algemeen geldend gemaakt.' Ten over
vloede merkt het hof nog op dat het NNI als private organi
satie geen regelgevende bevoegdheid toekomt. 
Voorts stelt het hof nog dat veel van de betreffende NEN-
normen geen eis stellen maar alleen een (technische) re
ken-, meet- of regelmethode standaardiseren en in art. 1.5 
Bouwbesluit een zogenaamde equivalentieregeling is opge
nomen inhoudende dat NEN-normen niet dwingend behoe
ven te worden gevolgd maar er ook op een andere wijze 
een ten minste gelijkwaardig resultaat mag worden bereikt. 
Ook overigens ziet het hof geen aanleiding tot een ander 
oordeel (r.o. 13). De betreffende NEN-normen zijn gericht 
tot de bouwsector, de aanschafkosten van de normen wor
den verdisconteerd in het ontwerp-, bouw- en onderhouds-
proces en ook bij het NNI kan worden kennisgenomen van 
de normen. Daarmee is voldoende bekendheid gegeven aan 
de NEN-normen. Ook is naar het oordeel van het hof niet 
gebleken dat dit stelsel maatschappelijk onaanvaardbare 
gevolgen heeft of, zoals het hof concretiseert, dat bedrijven 
zoals Knooble daardoor in hun voortbestaan worden be
dreigd. Voor het op grond van de Bekendmakingswet koste
loos ter beschikking stellen van normen acht het hof een 
stelselwijziging noodzakelijk (r.o. 13). 
8. De conclusie van het hof is vervolgens dat de NEN-
normen waarnaar in het Bouwbesluit en de Regeling wordt 
verwezen weliswaar moeten worden beschouwd als alge
meen geldend maar buiten de reikwijdte vallen van de Be
kendmakingswet en derhalve door de Staat voor wat be
kendmaking betreft ook geen regels zijn geschonden. De 
Staat is derhalve niet gehouden op basis van de bekendma-
kingseisen uit de Grondwet en de Bekendmakingswet gratis 
toegang tot normen te verschaffen. Knooble krijgt in het 

•i 

ê 
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grondwettelijk georiënteerde deel van haar betoog nul op 

rekest. 

9. Begin dit jaar is de lijn zoals uitgezet door het hof 

ook gevolgd door de Raad van State bij de beoordeling van 

het hoger beroep in een geschil over de herroeping van een 

bouwvergunning.2 De Raad gaat daarbij uitvoerig in op de 

problematiek en stelt daarbij onder meer mede op basis van 

Aanwijzing 190 van de 'Aanwijzingen voor de regelgeving' 

vast dat de kenbaarheid voldoende is verzekerd als de be

treffende normen zonder belemmeringen door eenieder 

kunnen worden geraadpleegd. Naar het oordeel van de 

Raad is daaraan voldaan voor professionele gebruikers 

(bouwers, architecten etc). Zij kunnen immers de betref

fende normen tegen betaling van een naar het oordeel van 

de Raad redelijke vergoeding aanschaffen. Voor de burger 

acht de Raad voldoende als de normen ter inzage liggen en 

zonder belemmering geraadpleegd kunnen worden. Anno 

2011 is toch op zijn minst opmerkelijk dat vervolgens wordt 

■ geconcludeerd dat aan die norm is voldaan met de terinza

gelegging in de bibliotheek van het NNI te Delft! Er lijken 

veel ontwikkelingen aan de Raad voorbij te zijn gegaan (...). 

10. Terug naar het arrest van het hof. Ook de vraag of 

dan wellicht de Auteurswet soelaas biedt voor Knooble 

wordt negatief beantwoord. Naar het oordeel van het hof 

heeft Knooble niet onderbouwd dat het NNI moet worden 

beschouwd als een onderdeel van de openbare macht. Ver

volgens kan aldus het hof niet worden vastgesteld dat art. 

11 Auteurswet op de betreffende NENnormen van toepas

sing is (r.o. 15). 

11. Daarmee is de auteursrechtelijke discussie voor 

het hof van de baan. Interessante vragen zijn daarmee blij

ven liggen. In het hoger beroep is blijkens de pleitnota van 

haar raadsman3 door Knooble onder meer de vraag opge

worpen naar de in dit verband precieze betekenis van een 

verwijzing naar normen, de uitleg van het begrip 'uitge

vaardigd' in art. 11 Auteurswet en de vraag of art. 11 Au

teurswet wel of niet alleen toeziet op geconsolideerde ver

M sie van wetgeving. Wellicht daarover later meer. 

Het vervolg 

12. De strijd tussen partijen is niet voorbij. Knooble 

gaat in cassatie. Kennelijk heeft zij in een eerder stadium 

voorgesteld om na het oordeel van de rechtbank eind 2008 

direct de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen maar heeft 

de Staat dan wel het NNI de mogelijkheid van de sprongcas

satie niet geaccepteerd. De Staat en het NNI kunnen over 

dat besluit tevreden zijn; het hof heeft deze mogelijkheid 

om winstpunten te incasseren nadrukkelijk gehonoreerd. 

Per saldo krijgt Knooble op alle punten nul op rekest. Dat is 

niet alleen voor Knooble teleurstellend maar blijft ook in 

bredere zin onbevredigend. 

Bij het opstellen van bouwtechnische regelgeving heeft de 

wetgever er immers bewust voor gekozen om voor de in

vulling van althans een deel van de normstelling gebruik te 

maken van de kennis en kunde van marktpartijen. Het 

overnemen van de resultaten van het normalisatieproces 

blijft uiteindelijk een vrije keuze van de wetgever. De 'sanc

tie' van een beperkt bekendmakingsregime past daar niet 

bij. Die sanctie treft niet alleen de partijen die hebben geïn

vesteerd door deelname aan het normalisatieproces (de 

overheid als 'freerider' van zelfregulering?) maar iedere 

burger die immers geacht wordt de wet te kennen. In een 

(verklaard) democratische rechtsstaat als de onze geen fraai 

beeld. 

13. Ook in de tweede ronde van de normenstrijd blijft 

de indruk bestaan dat in essentie financiële motieven in de 

weg staan aan het op een principiële manier beschouwen 

en invullen van de bekendmakingseis uit de Grondwet. En 

of daarvoor al of niet een stelselwijziging nodig is, is in feite 

niet een erg interessant gegeven. De Bekendmakingswet is 

geen economische wetgeving maar geeft invulling aan de 

mogelijkheid tot bekendheid met wet en regelgeving als 

een van de pijlers van de democratische rechtsstaat. Eenie

der wordt immers geacht de wet te kennen. Daar past geen 

Hollandse zuinigheid bij. 

14. Het goede nieuws is dat de normenstrijd wordt 

voortgezet. Hopelijk ziet de Hoge Raad binnen het huidige 

stelsel ruimere mogelijkheden dan het hof om tot een meer 

bevredigende invulling van de grondwettelijke bekendma

kingseis te komen dan wel zullen haar overwegingen an

derszins de Staat motiveren om dit, in essentie fundamen

tele, 'probleem' op een rechtstatelijk bevredigende manier 

op te lossen. Voor de lezers van IER is voorts te hopen dat 

de redenering van de Hoge Raad ook nog een interessant 

licht zal werpen op een aantal facetten van art. 11 Auteurs

wet. Vanuit IEperspectief was deze tweede ronde immers 

weinig boeiend. 

15. Als laatste nieuws is nog te melden dat het kabinet 

bij brief van 30 juni jl. in reactie4 op de uitkomsten van het 

project 'kenbaarheid van Normen en Normalisatie' heeft la

ten weten zijn standpunt ten aanzien van het kosteloos be

schikbaar stellen van normen alleen te zullen aanpassen 

daar waar het een dwingende verwijzing naar technische 

normen betreft (waarbij er derhalve geen ruimte bestaat 

om op een andere wijze aan een wettelijke norm te vol

doen). Dit betreft naar mij bekend slechts een (zeer) be

perkt aantal gevallen. In alle andere gevallen waarin de 

wetgever naar normen verwijst (verwijzing op basis van 

een bewijsvermoeden) blijft het kabinet van mening dat 

het eigen keuze is van de normadressaat om wel of niet een 

norm aan te schaffen. Besluit hij daartoe dan koopt hij, al

dus het kabinet, kennis; in dat geval wordt het gerechtvaar

digd geacht dat het profijtbeginsel wordt toegepast. 

Mooiste zinsnede in dit stuk vind ik nog wel dat het kabinet 

aangeeft dat er bij verwijzingen op basis van een bewijsver

moeden ruimte blijft voor 'alternatieve en innovatieve op

lossingen'. Nu weten we eindelijk hoe Nederland zal wor

den opgestuwd in de vaart der volkeren. Innovatie via be

sparing op de kosten van bekendmaking van  materieel 

ABRvS 2 februari 2011, LJN BP2750. 

Zie: http://nen.knooble.com. 

Brief van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 30 juni 2011. 
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verbindende technische normen. Het wachten is nu op de 
Hoge Raad. 

C. Stuurman 

44 
Rechtbank 's-Gravenhage (Voorzieningenrechter) 22 maart 
2011, nr. 385849 / KG ZA 11-88 
(Mr. G.R.B. van Peursem) 
m.nt.JMBS 

(art. 2 lid 1 Verdrag van Parijs, art. 6 Rome II Verordening, 
art. 12 Auteurswet, art. 6:162 BW) 

(Premier League/MyP2P) 

Links naar livestreams van sportwedstrijden. Vermelding logo 
sportclubs op website. Merkenrecht. Auteursrecht. Toepasselijk 
recht oneerlijke concurrentie: 'marktregel' in art. 2 lid I Ver
drag van Parijs, art. 6 Rome II Verordening. Gelijkheidsver-
moeden. Spoedeisend belang. Openbaarmaking. Onrechtmatig 
faciliteren van auteursrechtinbreuk. 

tegen 
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid 
Myp2p Holding B.V., 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid 
Myp2p B.V., 
beide gevestigd te Beegden, gemeente Maasgouw, 
gedaagden, 
adv.: mr. RJ. Kramer te Maastricht, 
en in de zaak met zaaknr./rolnr. 388601 / KG ZA 11-252 
De rechtspersoon naar vreemd recht UFA Sports GmbH, 
gevestigd te Hamburg, Duitsland, 
eiseres, 
adv.: mr. S.A. Klos te Amsterdam, 
tegen 
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid 
Myp2p Holding B.V., 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk

heid 
Myp2p B.V., 
beide gevestigd te Beegden, gemeente Maasgouw, 
gedaagden, 
adv.: mr. R.J. Kramer te Maastricht. 

1. rechtspersoon naar vreemd recht The Football As
sociation Premier League Limited, 

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, 
2. de rechtspersoon naar vreemd recht The Scottisch 

Premier League Limited, 
gevestigd te Glasgow, Schotland, Verenigd Koninkrijk, 
3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 

Koninklijke Nederlandse voetbalbond, 
gevestigd te Zeist, 
4. de rechtspersoon naar vreemd recht DFL Deutsche 

Fussball Liga Gmbh, 
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland, 
51. de rechtspersoon naar vreemd recht PGA European 

Tour Productions Limited, 
gevestigd te Surrey, Verenigd Koninkrijk, 
511. de rechtspersoon naar vreemd recht PGA European 

Tour, 
gevestigd te Surrey, Verenigd Koninkrijk, 
6. de rechtspersoon naar vreemd recht PGA European 

Tour, 
gevestigd te Surrey, Verenigd Koninkrijk, 
7. de rechtspersoon naar vreemd recht Federation 

Francaise de Tennis, 
gevestigd te Parijs, Frankrijk, 
8. de rechtspersoon naar vreemd recht Union de As

sociations Europêennes de Football (UEFA), 
gevestigd te Nyon, Zwitserland, 
9. de rechtspersoon naar vreemd recht ICC Develop

ment (International) Limited, 
gevestigd te Road Town, Britse Maagdeneilanden, 
eiseressen, 
adv.: mr. S.A. Klos te Amsterdam, 

Partijen zullen hierna ook Premier League Limited c.s. (eise
ressen in de zaak met rolnr. KG 11-88 gezamenlijk), Myp2p 
(gedaagden gezamenlijk in beide zaken) en Ufa genoemd 
worden. 
( - ) 

2. Uitgangspunten 
2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uit
gegaan. 
2.2. Eiseressen in de zaak met rolnr. KG ZA 11-88 zijn 
sportbonden en -organisaties en eiseres in de zaak met 
rolnr. 11-252 is actief op het gebied van exploitatie van uit
zendrechten. Eiseressen in beide zaken zijn auteursrecht
hebbenden met betrekking tot beeldverslagen van sport
wedstrijden, te weten voetbal-, golf-, tennis-, cricket- en 
handbalwedstrijden. Eiseressen sub 1 t/m 4 in de zaak met 
rolnr. KG ZA 11-88 zijn organisator van respectievelijk de 
hoogste Engelse, Schotse, Nederlandse en Duitse betaald 
voetbal competitie - de KNVB daarnaast ook van de KNVB 
Beker en Johan Cruijff schaal competities en om die laatste 
twee competities gaat het wat de KNVB betreft in de proce
dure met rolnr. KG ZA 11-88. Eiseres sub 51 in de zaak met 
rolnr. KG ZA 11-88 is een producent en distributeur van te-
levisiegolfprogramma's en auteursrechthebbende met be
trekking tot beeldmateriaal van de European Tour golfwed-
strijden. Eiseres sub 511 in deze zaak is rechthebbende op 
een aantal European Tour Gemeenschapsmerken. Eiseres 
sub 6 in dezelfde zaak is de organisator van het grand slam 
tennistoernooi Roland Garros in Parijs en heeft de auteurs
rechten op het beeldmateriaal van dit evenement van de 
producenten overgedragen gekregen. De UEFA organiseert 
de Champions League en de Europa League en heeft de au-
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