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Overeenkomst ter Bescherming 

van Producenten van Fonogrammen 

tegen het ongeoorloofd kopiëren 

van hun Fonogrammen 

van 29 oktober 1971 

De Overeenkomstsluitende Staten, 

bezorgd over de toenemende mate waarin fonogrammen zonder toe
stemming worden gekopiëerd en over de schade die dit berokkent aan 
de belangen van auteurs, vertolkers of uitvoerende kunstenaars en pro
ducenten van fonogrammen; 

overtuigd dat de bescherming van producenten van fonogrammen 
tegen een zodanige handelwijze eveneens ten goede zal komen aan de 
vertolkers of uitvoerende kunstenaars wier uitvoeringen, en aan de 
auteurs wier werken op genoemde fonogrammen zijn opgenomen; 

erkennende de waarde van het werk dat op dit gebied is verricht 
door de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap
pen en Cultuur en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom; 

verlangend op geen enkele wijze inbreuk te maken op reeds in wer
king zijnde internationale overeenkomsten en in het bijzonder op geen 
enkele wijze een ruimere aanvaarding van de Overeenkomst van Rome 
van 26 oktober 1961 in de weg te staan, die zowel aan vertolkers of 
uitvoerende kunstenaars en omroeporganisaties bescherming verleent 
als aan producenten van fonogrammen; 

zijn het volgende overeengekomen: 
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Artikel 1 

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

(a) ,,fonogram": elke uitsluitende voor het gehoor bestemde vastleg
ging van geluiden van een uitvoering of van andere geluiden; 

(b) ,,producent van fonogrammen": de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon die als eerste de geluiden van een uitvoering of 
andere geluiden vastlegt; 

(c) ,,kopie": het materiaal dat geluiden bevat, die al dan niet recht
streeks zijn overgenomen van een fonogram en waarop al het 
geluid of een wezenlijk gedeelte van de geluiden die op dat fono
gram zijn vastgelegd, is opgenomen; 

( d) ,,levering aan het publiek": elke handeling waarbij kopieën van 
een fonogram al dan niet rechtstreeks aan het publiek of een deel 
daarvan worden aangeboden. 

Artikel 2 

Elke Overeenkomstsluitende Staat beschermt producenten van fono
grammen die onderdaan zijn van andere Overeenkomstsluitende Staten 
tegen het vervaardigen van kopieën zonder de toestemming van de pro
ducent en tegen de invoer van zodanige kopieën, als die vervaardiging 
of invoer bestemd is voor levering aan het publiek, alsmede tegen de 
levering van zodanige kopieën aan het publiek. 

Artikel 3 

De voor de toepassing van deze Overeenkomst te gebruiken middelen 
worden bij de nationale wet van iedere Overeenkomstsluitende Staat 
bepaald en dienen een of meer van de volgende middelen te omvatten: 
bescherming door het verlenen van een auteursrecht of een ander speci
fiek recht; bescherming door de wetgeving betreffende oneerlijke mede
dinging; bescherming door middel van strafsancties. 

Artikel 4 

De duur van de bescherming wordt bepaald bij de nationale wet van 
iedere Overeenkomstsluitende Staat. Indien in de nationale wetgeving 
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echter een bepaalde beschermingsduur wordt voorgeschreven, dient deze 
tenminste twintig jaar te zijn te rekenen vanaf het einde van hetzij het 
jaar waarin de op het fonogram opgenomen geluiden voor het eerst 
werden vastgelegd, hetzij het jaar waarin het fonogram voor het eerst 
openbaar werd gemaakt. 

Artikel 5 

Indien een Overeenkomstsluitende Staat krachtens zijn nationale wet
geving eist dat bepaalde formaliteiten worden vervuld als voorwaarde 
voor de bescherming van producenten van fonogrammen dan worden 
deze eisen geacht te zijn vervuld indien alle met toestemming vervaar
digde kopieën van het fonogram die aan het publiek worden aangebo
den, of de verpakking waarin zij zich bevinden, zijn voorzien van een 
indicatie, inhoudende het kenmerk ® en een vermelding van het jaar 
van eerste openbaarmaking, op zodanige wijze aangebracht dat voldoen
de duidelijk blijkt dat een beroep wordt gedaan op bescherming; indien 
de kopieën, of de verpakking daarvan, niet aangeven wie de producent, 
diens rechtverkrijgende of de houder van een uitsluitende vergunning is 
(door vermelding van diens naam, het handelsmerk of een andere pas
sende aanduiding) dient de indicatie ook de naam van de producent 
diens rechtverkrijgende of de houder van een uitsluitende vergunning te 
vermelden. 

Artikel 6 

Elke Overeenkomstsluitende Staat die bescherming verleent door 
middel van auteursrecht of een ander specifiek recht of door middel 
van strafsancties, kan in zijn nationale wetgeving bepalen dat voor de 
bescherming van producenten van fonogrammen dezelfde beperkingen 
gelden als die welke zijn toegestaan ten aanzien van de bescherming 
van auteurs van werken van letterkunde en kunst. Er mogen echter geen 
verplichte vergunningen worden verleend, tenzij aan alle volgende voor
waarden is voldaan: 
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( a) het kopiëren is uitsluitend bestemd voor gebruik bij het onderwijs 
of het wetenschappelijk onderzoek; 

(b) de vergunning is alleen geldig voor het kopiëren binnen het grond-



gebied van de Overeenkomstsluitende Staat waarvan de bevoegde 
autoriteit de vergunning heeft verleend en geldt niet voor de uit
voer van kopieën; 

( c) de vervaardiging van kopieën krachtens de vergunning geeft recht 
op een billijke vergoeding, welke wordt vastgesteld door genoem
de autoriteit die daarbij onder andere rekening houdt met het 
aantal kopieën dat zal worden vervaardigd. 

Artikel 7 

1) Deze Overeenkomst dient op geen enkele wijze te worden uit
gelegd als een beperking van of een inbreuk op de bescherming die 
wordt verleend aan auteurs, vertolkers of uitvoerende kunstenaars, pro
ducenten van fonogrammen of omroeporganisaties krachtens een natio
nale wet of een internationale overeenkomst. 

2) De nationale wetgeving van iedere Overeenkomstsluitende Staat 
bepaalt of en in welke mate vertolkers of uitvoerende kunstenaars, wier 
uitvoeringen op een fonogram zijn vastgelegd, recht hebben bescher
ming te genieten en onder welke voorwaarden zij die bescherming ge
nieten. 

3) Een Overeenkomstsluitende Staat is niet gehouden de bepalingen 
van deze Overeenkomst toe te passen op een fonogram dat reeds werd 
vastgelegd voordat deze Overeenkomst voor die Staat in werking trad. 

4) Iedere Overeenkomstsluitende Staat die op grond van zijn op 
29 oktober 1971 van kracht zijnde nationale wetgeving bescherming 
verleent aan producenten van fonogrammen uitsluitend op basis van de 
plaats van eerste vastlegging kan, door middel van een bij de Directeur
Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom 
nedergelegde kennisgeving verklaren dat hij deze maatstaf aanlegt in 
plaats van die van de nationaliteit van de producent. 

Artikel 8 

1) Het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de In
tellectuele Eigendom verzamelt en publiceert inlichtingen inzake de be
scherming van fonogrammen. Iedere Overeenkomstsluitende Staat dient 
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onverwijld het Internationale Bureau in kennis te stellen van alle nieuwe 
wetten en officiële teksten inzake dit onderwerp. 

2) Het Internationale Bureau verstrekt aan elke Overeenkomstslui
tende Staat op diens verzoek inlichtingen over zaken die betrekking 
hebben op deze Overeenkomst en voert studies uit en verleent diensten 
die tot doel hebben de in deze Overeenkomst voorziene bescherming te 
vergemakkelijken. 

3) Het Internationale Bureau vervult de in het eerste en het tweede 
lid hierboven genoemde taken in samenwerking met de Organisatie der 
Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, wat betreft zaken die onder hun onder
scheiden bevoegdheden vallen. 

Artikel 9 

1) Deze Overeenkomst wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties. Zij staat tot 30 april 1972 open ter onder
tekening door iedere Staat die lid is van de Verenigde Naties, van een 
van de Gespecialiseerde Organisaties van de Verenigde Naties, of die 
lid is van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, of die partij 
is bij het Statuut van het Internationale Gerechtshof. 

2) Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd of aanvaard 
door de ondertekenende Staten. Zij staat open voor toetreding door 
iedere in het eerste lid van dit artikel bedoelde Staat. 

3) De akten van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding dienen te 
worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. 

4) Het is wel verstaan dat op het tijdstip waarop een Staat wordt 
gebonden door deze Overeenkomst, deze in staat is de bepalingen van 
de Overeenkomst overeenkomstig zijn nationale wetgeving uit te voeren. 

Artikel 10 

Ten aanzien van deze Overeenkomst kunnen geen voorbehouden 
worden gemaakt. 
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Artikel 11 

1) Deze Overeenkomst treedt in werking drie maanden na de neder
legging van de vijfde akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding. 

2) Voor iedere Staat die deze Overeenkomst bekrachtigt, aanvaardt 
of ertoe toetreedt na de nederlegging van de vijfde akte van bekrachti
ging, aanvaarding of toetreding, wordt deze Overeenkomst van kracht 
drie maanden na de datum waarop de Directeur-Generaal van de We
reldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom de Staten overeenkom
stig artikel 13, vierde lid, in kennis stelt van de nederlegging van zijn 
akte. 

3) Iedere Staat kan, op het tijdstip van zijn bekrachtiging, aanvaar
ding of toetreding of op een later tijdstip, door middel van een aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving, ver
klaren dat deze Overeenkomst van toepassing is op alle of een of meer 
van de gebieden voor welker internationale betrekkingen deze Staat ver
antwoordelijk is. Deze kennisgeving treedt in werking drie maanden na 
de datum waarop zij is ontvangen. 

4) Het voorgaande lid mag echter in geen geval zodanig worden uit
gelegd dat het de erkenning of stilzwijgende aanvaarding door een 
Overeenkomstsluitende Staat zou inhouden van de feitelijke toestand 
van een grondgebied waarop deze Overeenkomst krachtens het genoem
de lid van toepassing is verklaard door een andere Overeenkomstslui
tende Staat. 

Artikel 12 

1) Iedere Overeenkomstsluitende Staat kan deze Overeenkomst op
zeggen namens zichzelf of namens enig grondgebied zoals bedoeld in 
artikel 11, derde lid, door middel van een aan de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties gerichte schriftelijke kennisgeving. 

2) De opzegging treedt in werking twaalf maanden na de datum 
waarop de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties deze kennis
geving heeft ontvangen. 
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Artikel 13 

1) Deze Overeenkomst wordt ondertekend in een enkel exemplaar in 
de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse taal, zijnde alle vier 
de teksten gelijkelijk authentiek. 

2) Officiële teksten worden opgesteld door de Directeur-Generaal 
van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom na overleg 
met de betrokken regeringen in de Arabische, de Nederlandse, de Duit
se, de Italiaanse en de Portugese taal. 

3) De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt de Direc
teur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, 
de Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur-Generaal van het 
Internationale Arbeidsbureau in kennis van: 

(a) de ondertekeningen van deze Overeenkomst; 
(b) de nederlegging van akten van bekrachtiging, aanvaarding of toe-

treding; 
( c) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst; 
( d) de kennisgevingen overeenkomstig artikel 11, derde lid; 
( e) de ontvangst van kennisgevingen van opzegging. 

4) De Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de Intel
lectuele Eigendom doet de Staten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, mede
deling van de ingevolge het voorgaande lid ontvangen kennisgevingen 
en van de verklaringen krachtens artikel 7, vierde lid. Hij stelt ook de 
Directeur-Generaal van de Organisatie der Verenigde Naties voor On
derwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur-Generaal van het Inter
nationale Arbeidsbureau in kennis van die verklaringen. 

5) De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet twee ge
waarmerkte exemplaren van deze Overeenkomst toekomen aan de Sta
ten, bedoeld in artikel 9, eerste lid. 
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