
Brussel, 14 december 2012 
sj. a(2012) 1746554 

AAN DE PRESIDENT EN DE RECHTERS VAN HET HOF VAN JUSTITIE 

SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN 

ingediend overeenkomstig artikel 23, tweede alinea van het Protocol betreffende het 
Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

door de EUROPESE COMMISSIE, 

vertegenwoordigd door Julie SAMNADDA en Folkert WILMAN, beide lid van haar 
juridische dienst, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende bij Antonio ARESU, 
eveneens lid van haar juridische dienst, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, en ermee 
instemmende dat de betekening van alle processtukken via е-Curia geschiedt, 

in zaak C-435/12 

ACI Adam e.a. 

betreffende een bij arrest van 21 september 2012 van de Hoge Raad der Nederlanden, 
Nederland, gedaan verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in het voor deze rechterlijke 
instantie aanhangige geding, 

inzake de uitleg van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en van de Raad 
van 21 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht 
en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Pb L 167, 22.6.2001, biz. 10) en 
met name artikel 5, lid 2, aanhef en onder b daarvan, alsmede van Richtlijn 2004/48/EG 
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van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten (Pb L 157, 30.4.2004, biz. 45) en met name artikel 14 
daarvan. 
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1. INLEIDING 

1. Bij arrest van 21 september 2012 (hierna: 'verwijzingsarrest1) heeft de Hoge Raad 

der Nederlanden, Nederland, (hierna: 'verwijzende rechter') drie prejudiciële 

vragen voorgelegd aan Uw Hof. 

2. De eerste twee prejudiciële vragen zien op de kern van het geschil dat voorligt bij 

de verwijzende rechter. Zij hebben betrekking op de regeling inzake het kopiëren 

voor privégebruik, ook wel thuiskopieregeling genoemd. Op Europees niveau is 

deze regeling vastgelegd in artikel 5, lid 2, aanhef en sub b van Richtlijn 

2001/29/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2001 

betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de informatiemaatschappij1 (hierna: 'Richtlijn 2001/29'). In 

essentie is de vraag of reproducties uit bronnen die met schending van het 

auteursrecht tot stand zijn gekomen (hierna: 'reproducties uit illegale bron') ook 

onder deze regeling kunnen vallen. Met name rijst daarbij de vraag naar de 

eventuele compensatie voor zulke reproducties. 

3. De derde prejudiciële vraag ziet op de toepasselijkheid, in een procedure zoals aan 

de orde voor de verwijzende rechter, van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten2 (hierna: 'Richtlijn 2004/48'). Het gaat daarbij 

vooral om de regeling inzake de aan de procedure verbonden kosten, vastgelegd in 

artikel 14 van deze richtlijn. 

4. Na een overzicht van het toepasselijke rechtskader, het hoofdgeding en de 

prejudiciële vragen zet de Commissie in het onderstaande uiteen hoe deze vragen 

naar haar mening dienen te worden beantwoord. 

1 Pb L 167,22.6.2001, biz. 10. 

2 Pb L 157, 30.4.2004, biz. 45. 
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2. RECHTSKADER 

2.1. Richtlijn 2001/29 

5. De volgende overwegingen van de considerans van Richtlijn 2001/29 zijn 

relevant. 

"(9) Bij een harmonisatie van het auteursrecht en de naburige rechten moet 

steeds van een hoog beschermingsniveau worden uitgegaan, omdat die rechten 

van wezenlijk belang zijn voor scheppend werk. De bescherming van deze rechten 

draagt bíj tot de instandhouding en ontwikkeling van de creativiteit in het belang 

van auteurs, uitvoerend kunstenaars, producenten, consumenten, cultuur, 

industrie en het publiek in het algemeen. De intellectuele eigendom is dan ook als 

een geïntegreerd deel van de eigendom erkend. 

(10) Auteurs en uitvoerend kunstenaars moeten, willen zij hun scheppende en 

artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van 

hun werk ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren. 

De productie van fonogrammen, films en multimediaproducten, en van diensten, 

zoals „diensten-op-aanvraag", vereist aanzienlijke investeringen. Een adequate 

rechtsbescherming van de intellectuele eigendomsrechten is noodzakelijk om de 

mogelijkheid tot het verkrijgen van een dergelijke beloning en de mogelijkheid van 

een behoorlijk rendement van dergelijke investeringen te waarborgen. 

[...] 

(31) Er moet een rechtvaardig evenwicht van rechten en belangen worden 

gewaarborgd tussen de verschillende categorieën rechthebbenden en tussen de 

verschillende categorieën rechthebbenden en gebruikers van beschermd 

materiaal. De in de lidstaten geldende beperkingen en restricties op de rechten 

moeten opnieuw worden bezien in het licht van de nieuwe elektronische 

omgeving. De huidige verschillen in beperkingen en restricties op bepaalde aan 

toestemming onderworpen handelingen hebben directe negatieve gevolgen voor 

de werking van de interne markt op het gebied van het auteursrecht en de 

naburige rechten. Deze verschillen zullen ten gevolge van de verdere 

ontwikkeling van grensoverschrijdende exploitatie van werken en 

grensoverschrijdende activiteiten wellicht nog belangrijker worden. Met het oog 

op de goede werking van de interne markt moet meer eenheid in de omschrijving 
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van dergelijke beperkingen en restricties worden gebracht. De mate waarin 

dergelijke beperkingen en restricties worden geharmoniseerd, moet worden 

bepaald aan de hand van de gevolgen ervan voor de goede werking van de 

interne markt. 

(32) Deze richtlijn bevat een uitputtende opsomming van de beperkingen en 

restricties op het reproductierecht en het recht van mededeling aan het publiek. 

Sommige beperkingen en restricties zijn enkel van toepassing op het 

reproductierecht, wanneer dit passend is. Bij het opstellen van deze lijst is zowel 

rekening gehouden met de verschillende rechtstradities in de lidstaten als met het 

vereiste van een goed functionerende interne markt. De lidstaten passen deze 

beperkingen en restricties op coherente wijze toe. Dit zal worden beoordeeld bij 

het onderzoek van de uitvoeringswetgeving in de toekomst. 

[•••] 

(35) Rechthebbenden dienen, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, een billijke 

compensatie te ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het gebruik 

van hun beschermde werken of ander beschermd materiaal. Bij de bepaling van 

de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van die billijke compensatie 

moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk 

geval. Bij de beoordeling van deze omstandigheden zou een zinvol criterium 

worden gevormd door het mogelijke nadeel voor de rechthebbenden als resultaat 

van de betreffende handeling. In gevallen waarin de rechthebbenden reeds 

betaling in een andere vorm hebben ontvangen, bijvoorbeeld als onderdeel van 

een licentierecht, is eventueel geen specifieke of afzonderlijke betaling nodig. Bij 

de bepaling van het niveau van de billijke compensatie dient ten volle rekening te 

worden gehouden met de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in deze 

richtlijn bedoelde technische voorzieningen. In bepaalde situaties waar de schade 

voor de rechthebbende minimaal zou zijn, is het mogelijk dat geen 

betalingsverplichting ontstaat. 

(36) De lidstaten kunnen ook een billijke compensatie voor rechthebbenden 

voorschrijven wanneer zij de facultatieve bepalingen toepassen inzake 

beperkingen of restricties waarvoor zo'n compensatie niet verplicht is. 

[...] 
(38) Het moet de lidstaten worden toegestaan om ten aanzien van bepaalde 

vormen van reproductie van geluidsmateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel 
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materiaal voor privé-gebruik, in een beperking of restrictie op het 

reproductierecht te voorzien, welke gepaard gaat met een billijke compensatie. 

Dit kan de invoering of verdere toepassing omvatten van vergoedingsstelsels om 

het nadeel voor de rechthebbenden te compenseren. Hoewel de verschillen tussen 

de bestaande vergoedingsstelsels de werking van de interne markt beïnvloeden 

zullen zij, wat de analoge reproductie voor privé-gebruik betrefi, wellicht geen 

noemenswaardige gevolgen voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij 

hebben. Het is aannemelijk dat het digitaal kopiëren voor privégebruik op grotere 

schaal zal plaatsvinden en een grotere economische impact zal hebben. Daarom 

moet terdege rekening worden gehouden met de verschillen tussen digitaal en 

analoog kopiëren voor privé-gebruik, en moet in bepaalde gevallen een 

onderscheid tussen beide worden gemaakt. 

(39) De lidstaten moeten, wanneer zij de beperking of restrictie voor het kopiëren 

voor privé-gebruik toepassen, naar behoren rekening houden met de 

technologische en economische ontwikkelingen, met name wat het digitaal 

kopiëren voor privé-gebruik en de vergoedingsstelsels betrefi, wanneer 

doeltreffende technische beveiligingsvoorzieningen beschikbaar zijn. Dergelijke 

beperkingen of restricties mogen geen belemmering vormen voor de toepassing 

van technische voorzieningen of het gebruik daarvan in geval van verboden 

omzeilingspraktijken. 

6. Artikel 2 Richtlijn 2001/29 luidt als volgt. 

"Reproductierecht 

"De lidstaten voorzien ten behoeve van: 

a) auteurs, met betrekking tot hun werken, 

b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun 

uitvoeringen, 

c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen, 

d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het 

origineel en de kopieën van hun films, en 

e) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, 

ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, 

uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen, 
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in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige 

of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met welke middelen en in welke 

vorm ook, toe te staan of te verbieden. " 

7. Artikel 5 Richtlijn 2001/29 bepaalt het volgende. 

"Beperkingen en restricties 

[...] 

2. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op het in artikel 2 bedoelde 

reproductierecht stellen ten aanzien van: 

a) de reproductie op papier of een soortgelijke drager, met behulp van een 

fotografische techniek of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat 

oplevert, met uitzondering van bladmuziek, op voorwaarde dat de 

rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen; 

b) de reproductie, op welke drager dan ook, door een natuurlijke persoon voor 

privé-gebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk, 

mits de rechthebbenden een billijke compensatie ontvangen waarbij rekening 

wordt gehouden met het al dan niet toepassen van de in artikel 6 bedoelde 

technische voorzieningen op het betrokken werk of het betrokken materiaal; 

c) in welbepaalde gevallen, de reproductie door voor het publiek toegankelijke 

bibliotheken, onderwijsinstellingen of musea, of door archieven die niet het 

behalen van een direct of indirect economisch of commercieel voordeel 

nastreven; 

d) tijdelijke opnamen van werken, gemaakt door omroeporganisaties met hun 

eigen middelen ten behoeve van hun eigen uitzendingen; bewaring van deze 

opnamen in officiële archieven kan wegens hun uitzonderlijke documentaire 

waarde worden toegestaan; 

e) met betrekking tot reproducties van uitzendingen door maatschappelijke 

instellingen met een niet-commercieel oogmerk, zoals ziekenhuizen of 

gevangenissen, mits de rechthebbenden daarvoor een billijke compensatie 

krijgen. 

3. De lidstaten kunnen beperkingen of restricties op de in de artikelen 2 en 3 

bedoelde rechten stellen ten aanzien van: 

[•••] 
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o) het gebruik in andere, minder belangrijke gevallen, wanneer reeds 

beperkingen of restricties bestaan in het nationale recht mits het alleen analoog 

gebruik betreft en het vrije verkeer van goederen en diensten in de Gemeenschap 

niet wordt belemmerd, onverminderd de in dit artikel vervatte beperkingen en 

restricties. 

[...] 
5. De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in 

bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen aįbreuk wordt 

gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige 

belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad. " 

2.2. Richtlijn 2004/48 

8. Artikel 2 Richtlijn 2004/48 bepaalt het volgende. 

" Toepassingsgebied 

1. Onverminderd de middelen die in de communautaire of nationale wetgeving 

zijn of kunnen worden vastgelegd, voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de 

rechthebbenden, zijn de bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en 

rechtsmiddelen overeenkomstig artikel 3 van toepassing op elke inbreuk op 

intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of 

het nationale recht van de betrokken lidstaat. 

2. Deze richtlijn laat de bijzondere rechtshandhavings- en 

uitzonderingsbepalingen, opgenomen in de Gemeenschapswetgeving betreffende 

auteursrecht en naburige rechten, met name in Richtlijn 91/250/EEG, in het 

bijzonder artikel 7, en in Richtlijn 2001/29/EG, in het bijzonder de artikelen 2 tot 

en met 6 en artikel 8, onverlet. 

[•••T' 

9. Artikel 3 Richtlijn 2004/48 luidt als volgt. 

"Algemene verplichting 

1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die 

nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-

eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en 
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rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of 

kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze 
vertragingen inhouden. 

2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen 

van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt 

voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures. " 

10. Artikel 14 Richtlijn 2004/48 legt het volgende vast. 

"Aan de procedure verbonden kosten 

De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige 

gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, 

door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich 

daartegen verzet. " 

2.3. Nationaal recht 

11. De kern van de Nederlandse thuiskopieregeling is vastgelegd in Artikel 16c van de 

Nederlandse Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het 

auteursrecht (hierna: "Auteurswet"). Hier is het volgende bepaald. 

"1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of 

kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan 

op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen 

of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect 

commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik 

van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt. 

2. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker 

of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting 

tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de 

voorwerpen, bedoeld in het eerste lid. 

[•••] 
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6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gegeven 

met betrekking tot de voorwerpen ten aanzien waarvan de vergoeding, bedoeld in 

het tweede lid, verschuldigd is. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen 

voorts nadere regelen worden gegeven en voorwaarden worden gesteld ter 

uitvoering van het bepaalde in dit artikel met betrekking tot de hoogte, 

verschuldigdheid en vorm van de billijke vergoeding. 

7. Indien een ingevolge dit artikel toegelaten reproductie heeft plaatsgevonden, 

mogen voorwerpen als bedoeld in het eerste lid niet zonder toestemming van de 

maker of zijn rechtverkrijgenden aan derden worden afgegeven, tenzij de afgifte 

geschiedt ten behoeve van een rechterlijke of bestuurlijke procedure. 

[...]" 

12. De relevante Nederlandse regeling inzake de aan de procedure verbonden kosten 

is opgenomen in artikel 1019h van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering (hierna: 'Rechtsvordering'). Deze bepaling luidt als volgt. 

"Voor zover nodig in afwijking van de tweede paragraaf van de twaalfde afdeling 

van de tweede titel van het eerste Boek en in afwijking van artikel 843a, eerste 

lid, wordt de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke 

en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij 

heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. " 

3. HOOFDGEDING EN PREJUDICIËLE VRAGEN 

3.1. Feiten en procesverloop hoofdgeding 

13. De verweerster in de procedure voor de verwijzende rechter is Stichting De 

Thuiskopie (hierna: 'Thuiskopie'). Thuiskopie is in de Auteurswet aangewezen 

om de in artikel 16c, lid 2 Auteurswet bedoelde billijke vergoeding - ook wel 

'thuiskopievergoeding' genoemd - te innen en te verdelen onder de 

rechthebbenden. 

14. De hoogte van deze thuiskopievergoeding wordt vastgesteld door een andere 

stichting die hiertoe in de Auteurswet is aangewezen, namelijk Stichting 

Onderhandelingen Thuiskopie Vergoeding (hierna: 'SONT'). SONT is eveneens 
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verweerster in de nationale procedure, maar deze partij is niet verschenen, waarna 

verstek is verleend. Derhalve blijft deze partij hier verder buiten beschouwing. 

15. Eiseressen in de procedure voor de verwijzende rechter zijn ACI Adam B.Y. en 

een aantal andere ondernemingen (hierna: 'ACI c.s.'). ACI c.s. zijn fabrikanten of 

importeurs van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c, lid 2 Auteurswet. Deze 

voorwerpen betreffen lege of blanco informatiedragers, zoals CD's en CD-R's. Als 

zodanig zijn ACI c.s. onderworpen aan de verplichting tot betaling van de hier 

bedoelde vergoeding. 

16. ACI c.s. hebben in het hoofdgeding een verklaring voor recht gevorderd dat de in 

artikel 16c, lid 2 Auteurswet bedoelde billijke vergoeding uitsluitend is bedoeld 

om nadeel te compenseren dat rechthebbenden ondervinden van 

reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van artikel 16c, lid 1 

Auteurswet vallen, alsmede dat bij de bepaling van de hoogte van deze 

thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die 

het gevolg is van het tot stand brengen van reproducties uit illegale bron. 

17. In dit verband spitst het geschil in de nationale procedure zich vooral toe op twee 

kernvragen, namelijk (i) of reproducties uit illegale bron kunnen vallen onder de 

Nederlandse regeling inzake het kopiëren voor privégebruik en (ii) of de 

vergoeding waar deze regeling in voorziet mede verschuldigd is over dergelijke 

reproducties. Het uitgangspunt is daarbij steeds dat aan de overige in dit verband 

van toepassing zijnde voorwaarden is voldaan. 

18. In eerste aanleg heeft de rechtbank de bovengenoemde vordering van ACI c.s. 

afgewezen. 

19. In hoger beroep heeft het gerechtshof, kort samengevat, geoordeeld dat beide 

voornoemde kernvragen met elkaar verbonden zijn, in de zin dat de vergoeding 

uitsluitend is bedoeld om nadeel te compenseren ten gevolge van 

reproductiehandelingen die vallen binnen de Nederlandse regeling inzake het 

kopiëren voor privégebruik. Naar het oordeel van het gerechtshof vallen ook 

reproducties uit illegale bron onder deze regeling. Het gerechtshof laat daarbij in 

het midden of deze Nederlandse regeling in overeenstemming is met Richtlijn 

2001/29. 
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20. Hierop hebben ACI c.s. beroep in cassatie ingesteld bij de verwijzende rechter. 

3.2. Overwegingen verwijzende rechter 

21. De verwijzende rechter neemt tot uitgangspunt dat artikel 16c Auteurswet beoogt 

de regeling uit artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29 getrouw om te 

zetten naar Nederlands recht. 

22. Naar het oordeel van de verwijzende rechter heeft het gerechtshof ten onrechte de 

vraag naar de verenigbaarheid van de Nederlandse regeling met de 

Europeesrechtelijke regeling in het midden gelaten. Geoordeeld wordt dat artikel 

16c, lid 1 Auteurswet, anders dan het gerechtshof aannam, wel degelijk een 

(richtlijnconforme) interpretatie toe kan laten waarbij alleen reproducties uit legale 

bron onder de regeling inzake het kopiëren voor privégebruik vallen en aldus 

uitsluitend het daarmee hangende nadeel voor vergoeding in aanmerking komt, 

mocht artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29 een dergelijke 

interpretatie noodzakelijk maken. 

23. Of een dergelijke interpretatie ook inderdaad de juiste is, hang daarmee volgens de 

verwijzende rechter af van de uitleg van de laatstgenoemde bepaling. Zonder deze 

vraag verder inhoudelijk te onderzoeken, oordeelt de verwijzende rechter het 

aangewezen hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen aan Uw Hof. 

24. Daarnaast wordt in het verwijzingsarrest de vraag opgeworpen of de Richtlijn 

2001/29 aan de nationale wetgever de ruimte laat een regeling voor het kopiëren 

voor privégebruik in het leven te roepen voor handelingen die niet vallen onder de 

Europese regeling op dit punt, vastgelegd in artikel 5, lid 2, aanhef en sub b 

Richtlijn 2001/29. Naar het oordeel van de verwijzende rechter is het zeer wel 

denkbaar dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. 

25. In dit verband wordt gewezen op de werking van de zgn. 'driestappentoets', 

vastgelegd in artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29. Volgens de verwijzende rechter is 

het onzeker in hoeverre het antwoord op de voornoemde vraag afhankelijk is van 

de technische mogelijkheden die de rechthebbenden in de toekomst wellicht ten 

dienste zullen staan om het illegaal vervaardigen van de hier bedoelde 

reproducties effectief te verhinderen of te bestrijden. Ook wordt geoordeeld dat 

van belang kan zijn de in de nationale procedure geponeerde stelling dat deze 
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driestappentoets enkel aanleiding kan vormen om de wettelijke beperking terug te 

dringen en niet om het betreffende reproductierecht verder uit te breiden. 

26. Tot slot staat de verwijzende rechter stil bij de aanspraak die Thuiskopie in 

cassatie heeft gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten, met 

toepassing van artikel 1019h Rechtsvordering. De verwijzende rechter 

verduidelijkt dat dit artikel toepassing geeft aan artikel 14 Richtlijn 2004/48. 

27. De vraag die in dit verband rijst, is of de Richtlijn 2004/48 van toepassing is op de 

procedure die deze aanhangig is voor de verwijzende rechter. Overwogen wordt 

dat de aanspraken die voorliggen in het hoofdgeding enerzijds niet lijken voort te 

vloeien uit inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in de zin van artikel 2, lid 

1 Richtlijn 2004/48, maar dat anderzijds handhaving van die aanspraken door 

Thuiskopie mogelijk wel kan worden bestempeld als een vorm van handhaving 

van dergelijke rechten. 

3.3. Prejudiciële vragen 

28. Tegen deze achtergrond heeft de verwijzende rechter de volgende prejudiciële 

vragen gesteld: 

"1. Dient artikel 5, lid 2, aanhef en onder Ъ-al dan niet in verbinding met artikel 

5, lid 5 - [Richtlijn 2001/29] aldus te worden uitgelegd dat de daar bedoelde 

beperking van het auteursrecht geldt voor aan de in dat artikel vermelde eisen 

beantwoordende reproducties, ongeacht of de exemplaren van het werk waaraan 

die reproducties zijn ontleend, rechtmatig - dat wil zeggen: zonder schending van 

de auteursrechten van de rechthebbenden - ter beschikking zijn gekomen van de 

betrokken natuurlijke persoon, of geldt die beperking slechts voor reproducties 

die zijn ontleend aan exemplaren betrokken die zonder auteursrecht inbreuk aan 

de persoon ter beschikking zijn gekomen? 

2. a. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, kan 

toepassing van de 'driestappentoets', bedoeld in artikel 5, lid 5 [Richtlijn 

2001/29], dan aanleiding vormen om de werkingssfeer van de beperking van 

artikel 5, lid 2 uit te breiden, of kan die toepassing slechts ertoe leiden de 

reikwijdte van de beperking terug te dringen? 
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b. Indien het antwoord op vraag 1 luidt als aan het slot daarvan vermeld, is dan 

een regel van nationaal recht die ertoe strekt dat ter zake van reproducties, door 

een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt en zonder enig direct of 

indirect commercieel oogmerk, een billijke vergoeding verschuldigd is, ongeacht 

of de vervaardiging van die reproducties ingevolge artikel 5, lid 2 [Richtlijn 

2001/29] geoorloofd is - en zonder dat die regel afbreuk doet aan het 

verbodsrecht van de rechthebbende en diens aanspraak op schadevergoeding — 

strijdig met artikel 5 [Richtlijn 2001/29], dan wel met enige andere regel van 
Europees recht? 

Is voor de beantwoording van deze vraag, in het licht van de 'driestappentoets' 

van artikel 5, lid 5 [Richtlijn 2001/29], van belang dat technische voorzieningen 

om het maken van ongeoorloofde privékopieën tegen te gaan (nog) niet 

beschikbaar zijn? 

3. Is [Richtlijn 2004/48] van toepassing op een geding als het onderhavige, 

waarin - nadat een lidstaat op de voet van artikel 5, lid 2, aanhef en onder b 

[Richtlijn 2001/29] de verplichting tot het afdragen van de in die bepaling 

bedoelde fair compensation heeft opgelegd aan producenten en importeurs van 

dragers die geëigend en bestemd zijn voor de reproductie van werken, en heeft 

bepaald dat die fair compensation dient te worden afgedragen aan een door die 

lidstaat aangewezen organisatie die met de heffing en verdeling van de fair 

compensation is belast — door betalingsplichtigen wordt gevorderd dat de rechter 

ten aanzien van bepaalde in geschil zijnde omstandigheden die van belang zijn 

voor de vaststelling van de fair compensation, verklaringen voor recht geeft ten 

laste van de bedoelde organisatie, die zich daartegen verweert? " 

4. BEANTWOORDING PREJUDICIËLE VRAGEN 

4.1. Opmerkingen vooraf bij vragen 1 en 2 

29. De eerste en de tweede prejudiciële vraag hebben voornamelijk betrekking op de 

uitleg van de regeling voor het kopiëren voor privégebruik uit artikel 5, lid 2, 

aanhef en sub b Richtlijn 2001/29. Deze bepaling biedt de lidstaten de 

mogelijkheid beperkingen of restricties te stellen ten aanzien van het in artikel 2 
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van deze richtlijn bedoelde uitsluitende reproductierecht van (onder meer) auteurs 

met betrekking tot hun werken3. 

30. Duidelijk is dat Nederland gebruik heeft gemaakt van deze optie, door een 

hiermee corresponderende regeling op te nemen in nationaal recht (artikel 16c 

Auteurswet). 

31. Meer in het bijzonder zien de bovengenoemde prejudiciële vragen vooral op de 

bronnen op basis waarvan de hier bedoelde reproducties tot stand komen. Tot op 

heden heeft Uw Hof zich nog niet uitgesproken over de vraag of deze regeling ziet 

op reproducties alleen uit legale bron, of ook uit illegale bron. De rechtspraak van 

Uw Hof met betrekking tot de bovengenoemde bepaling ziet voornamelijk op de 

uitleg en toepassing van het begrip 'billijke compensatie' dat eveneens in deze 

regeling is opgenomen. Het betreft in het bijzonder de zaken Padawan en 

Stichting de Thuiskopie4. 

32. Uit deze rechtspraak blijkt onder meer dat de hier bedoelde regeling een 

uitzondering betreft op het exclusieve reproductierecht van de auteur uit hoofde 

van artikel 2 Richtlijn 2001/295. 

33. Uw Hof heeft voorts overwogen dat de betrokken auteurs kunnen worden 

benadeeld door het opnemen van een dergelijke regeling, aangezien natuurlijke 

personen hierdoor kopieën voor privégebruik kunnen maken zonder toestemming 

van de auteurs6' Laatstgenoemden hebben in dat geval dus ook geen mogelijkheid 

om hiervoor, desgewenst, zelf een vergoeding te bedingen. 

34. Teneinde de auteurs niettemin naar behoren voor zulk gebruik op basis van deze 

regeling te vergoeden, voorziet artikel 5, lid 2, sub b Richtlijn 2001/29 in een 

3 Voor de goede orde merkt de Commissie op dat deze regeling dus niet voorziet in een uitzondering op 
het in artikel 3 Richtlijn 2001/29 bedoelde recht van mededeling aan het publiek. 

4 Hof van Justitie 21 oktober 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. blz. 1-10055; Hof van Justitie 16 
juni 2011, zaak C-462/09, Stichting de Thuiskopie, nog niet gepubliceerd. Daarnaast wijst de 
Commissie er tevens op dat bij Uw Hof dienaangaande thans ook nog aanhangig zijn gevoegde zaken 
C-457/11 t/m C-460/11, VG Wort, alsmede zaak C-521/11, Amazon. 

5 Hof van Justitie 16 juni 2011, zaak C-462/09, Stichting de Thuiskopie, nog niet gepubliceerd, punt 20. 

6 Hof van Justitie 21 oktober 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. blz. 1-10055, punt. 44; Hof van 
Justitie 16 juni 2011, zaak C-462/09, Stichting de Thuiskopie, nog niet gepubliceerd, punt 26. 
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billijke compensatie. Uw Hof heeft verduidelijkt dat deze billijke compensatie 

dient als vergoeding voor de schade die de auteur lijden ten gevolge van de 

invoering van deze regeling inzake het kopiëren voor privégebruik. De hoogte 

daarvan moet dus ook aan de hand van dat criterium worden berekend7. 

35. Meer in het algemeen is de invoering van de voornoemde regeling blijkens artikel 

5, lid 5 Richtlijn 2001/29 onderworpen aan drie voorwaarden (de 

'driestappentoets'). Het hiervoor genoemde vereiste van het waarborgen dat de 

auteurs een billijke compensatie ontvangen, geeft concreet toepassing aan de derde 

voorwaarde uit laatstgenoemde bepaling, namelijk dat de wettige belangen van 

deze partijen niet onredelijk mogen worden geschaad8. 

36. Uit het voorgaande volgt dat de vraag naar (i) de bronnen voor de reproducties 

bedoeld in artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, (ii) de in deze zelfde 

bepaling genoemde billijke compensatie en (iii) de 'driestappentoets' uit artikel 5, 

lid 5 Auteursrechtlij n onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn9. 

37. Hoewel de eerste en tweede prejudiciële vraag deze elementen voornamelijk 

afzonderlijk lijken te behandelen, is het naar de mening van de Commissie van 

belang om deze onderlinge samenhang niet uit het oog te verliezen bij het 

beantwoorden van deze vragen. Dit zal hieronder nader worden toegelicht. 

4.2. Vraag 1 

38. Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te 

vernemen of artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, zo nodig gelezen in 

verbinding met artikel 5, lid 5 daarvan, aldus dient te worden uitgelegd, dat de 

daar bedoelde regeling inzake het kopiëren voor privégebruik geldt voor alle 

reproducties die beantwoorden aan de in dat artikel vermelde eisen ongeacht of zij 

tot stand komen na kopiëren uit illegale of legale bron, danwel uitsluitend voor 

7 Hof van Justitie 21 oktober 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. blz. 1-10055, punt. 39-42. 

8 Hof van Justitie 16 juni 2011, zaak C-462/09, Stichting de Thuiskopie, nog niet gepubliceerd, punt 21-
22. 

9 Vgl. Conclusie Advocaat-generaal Trstenjak 11 mei 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. 1-10055, 
punt 89: "In dit opzicht is er zeker sprake van een connexiteit tussen het kopiëren voor privégebruik en 
de verschuldigde vergoeding". 
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reproducties die voldoen aan de betreffende eisen voor zover zij tot stand komen 

na kopiëren uit legale bron. 

Beantwoording 

39. Naar het oordeel van de Commissie dient op deze vraag te worden geantwoord dat 

artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, gelezen in combinatie met 

artikel 5, lid 5 daarvan, aldus dient te worden uitgelegd, dat de daar bedoelde 

regeling niet geldt voor reproducties uit illegale bron. Zij baseert dit antwoord op 

de volgende overwegingen. 

40. Ten eerste moet worden geconstateerd dat op basis van de bewoordingen van de 

voornoemde bepaling geen eenduidig antwoord kan worden gegeven op deze 

vraag. Hierin wordt immers niet expliciet ingegaan op de vraag naar de bron van 

de betrokken reproducties. 

41. Ten tweede is van belang dat, zoals hiervoor reeds opgemerkt, de mogelijkheid die 

artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29 biedt, een uitzondering betreft. 

Met deze regeling wordt immers afgeweken van de hoofdregel uit artikel 2 van 

deze richtlijn, die inhoudt dat auteurs een uitsluitend recht hebben om de 

reproductie van hun werken toe te staan of te verbieden.' 

42. Het feit dat deze regeling een uitzondering is, pleit voor een enge uitleg daarvan10. 

43. Hiertoe bestaat in dit geval te meer aanleiding, aangezien Uw Hof eerder reeds 

heeft uitgemaakt dat een ruime omvang moet worden toegekend aan de op grond 

van artikel 2 Richtlijn 2001/29 verleende bescherming11. 

44. In dit geval brengt een enge uitleg mee dat in het kader van de regeling van artikel 

5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29 geen reproducties uit illegale bron in 

aanmerking worden genomen. 

10 Hof van Justitie 16 juli 2009, zaak C-5/08, Infopaq, Jurispr. blz. 1-6569, punt 56; Hof van Justitie 1 
december 2011, zaak C-145/10, Painer, nog niet gepubliceerd, punt 109. Zie ook de daar aangehaalde 
rechtspraak. 

11 Hof van Justitie 16 juli 2009, zaak C-5/08, Infopaq, Jurispr. blz. 1-6569, punt 43; Hof van Justitie 1 
december 2011, zaak C-145/10, Painer, nog niet gepubliceerd, punt 96. 
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45. Ten derde strookt een dergelijke enge uitleg ook met artikel 5, lid 5 Richtlijn 

2001/29. De in deze bepaling opgenomen voorwaarden laten er geen twijfel over 

bestaan dat de wetgever van de Unie heeft beoogd de hier bedoelde regeling 

beperkt te houden. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking in de eerste 

voorwaarde, die inhoudt dat deze regeling "slechts in bepaalde bijzondere 

gevallen [mag] worden toegepast". 

46. Ten vierde sluit een dergelijke uitleg naar de mening van de Commissie ook het 

beste aan bij het doel van zowel Richtlijn 2001/29 als de regeling inzake het 

kopiëren voor privégebruik neergelegd in artikel 5, lid 2, aanhef en sub b daarvan. 

47. Deze richtlijn beoogt een hoog beschermingsniveau ten gunste van onder meer de 

auteurs in te voeren, omdat dat van wezenlijk belang is voor scheppend werk12. 

Het zou afbreuk doen aan dit doel indien een ruime uitleg zou worden gegeven aan 

een bepaling die een beperking inhoudt van het uitsluitende reproductierecht dat 

dient ter bescherming van de auteurs onder deze richtlijn. 

48. Wat betreft meer specifiek artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, geldt 

dat deze bepaling een rechtvaardig evenwicht beoogt te vinden tussen de rechten 

en belangen van de betrokken partijen13. Het komt de Commissie voor dat het 

vooral jegens de betrokken auteurs niet rechtvaardig zou zijn om aan deze 

bepaling een uitleg te geven die ruimer is dan strikt noodzakelijk. Dit doet immers 

afbreuk aan hun voornoemde uitsluitende recht. 

49. Dat geldt te meer nu, zoals hiervoor reeds opgemerkt, Uw Hof heeft verduidelijkt 

dat dit streven naar een rechtvaardig evenwicht impliceert dat de voorwaarde van 

de billijke compensatie die deel uitmaakt van de hier bedoelde regeling moet 

worden berekend op basis van het criterium van de schade geleden door de auteurs 

van beschermede werken als gevolg van de invoering van deze regeling. Het doel 

is dus geenszins om auteurs in het algemeen te compenseren voor schade ten 

12 Overweging 9 considerans Richtlijn 2001/29. Zie ook Hof van Justitie 16 juli 2009, zaak C-5/08, 
Infopaq, Jurispr. blz. 1-6569, punt 43; Hof van Justitie 1 december 2011, zaak C-145/10, Painer, nog 
niet gepubliceerd, punt 107.. 

13 Overweging 31 considerans Richtlijn 2001/29. Zie ook Hof van Justitie 21 oktober 2010, zaak C-
467/08, Padawan, Jurispr. blz. 1-10055, punt 50; Hof van Justitie 16 juni 2011, zaak C-462/09, 
Stichting de Thuiskopie, nog niet gepubliceerd, punt 25. 
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gevolge van het maken van reproducties uit illegale bron. Het gaat alleen om het 

compenseren van schade die voortvloeit uit de invoering van de hier bedoelde 

regeling. Het feit dat reproducties uit illegale bron worden gemaakt, is als zodanig 

geen gevolg van de invoering van deze regeling. 

50. Eerder kwam Advocaat-generaal Trstenjak tot een vergelijkbare conclusie. Zij 

nam het standpunt in dat "de 'billijke compensatie' in de zin van artikel 5, lid 2, 

sub b Richtlijn 2001/29 beslist niet beoogt de rechthebbenden schadeloos te 

stellen voor illegale handelingen in verband met ongeoorloofde reproducties van 

werken en ander materiaal. Aanspraak op compensatie voor het kopiëren voor 

privégebruik bestaat uitsluitend voor zover de auteurswetgeving van de lidstaten 

de privékopie toestaat"14. 

51. Tot slot zou een uitleg waarbij ook reproducties uit illegale bron in aanmerking 

zouden moeten worden genomen op gespannen voet staan met het beginsel fraus 

omnia corrumpit. 

Afsluitende opmerking 

52. Erkend moet worden dat de hiervoor bepleite uitleg onder bepaalde 

omstandigheden, paradoxaal genoeg, in de praktijk nadelig kan uitpakken voor de 

betrokken auteurs. Immers, een enge uitleg van de reproducties bedoeld in de 

regeling van artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29 zal er in beginsel 

toe leiden dat de daarmee samenhangende billijke compensatie beperkt blijft, 

althans beperkter is dan dat zij zou zijn wanneer deze regeling een ruimer 

toepassingsbereik zou worden gegeven. 

53. Dit gegeven doet naar de mening van de Commissie echter niet af aan het 

voorgaande. 

54. Voor zover dergelijke argumenten van praktische aard als zodanig al kunnen 

afdoen aan de hiervoor weergegeven juridische analyse, is er geen reden om aan te 

nemen dat zulke mogelijke nadelige gevolgen zich in de praktijk ook altijd 

daadwerkelijk voordoen. Het is even aannemelijk dat de auteur die zijn uit artikel 

14 Conclusie Advocaat-generaal Trstenjak 11 mei 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. 1-10055, punt 
78. 
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2 Richtlijn 2001/29 voortvloeiende uitsluitende recht ongehinderd kan uitoefenen 

daarmee een compensatie kan bedingen die de hier bedoelde billijke compensatie 

overtreft, of dat de auteur op andere gronden de voorkeur geeft aan andere vormen 

van compensatie. Men kan in dit verband in het bijzonder (maar niet uitsluitend) 

denken aan de aanbieders van legale on-line 'content'. Een en ander hangt 

vanzelfsprekend in hoge mate af van de omstandigheden van het concrete geval. 

55. Bovendien zou het volgens de Commissie ook principieel onjuist zijn om de 

hierboven weergeven doelstelling van Richtlijn 2001/29 - te weten het verzekeren 

van een hoog beschermingsniveau voor auteurs onder deze richtlijn - gelijk te 

stellen met het verzekeren van de betaling aan de betrokken auteurs van een bij 

overheidswege vastgestelde compensatie. Blijkens overweging 10 van de 

considerans van Richtlijn 2001/29 is beoogd om adequate rechtsbescherming te 

bieden teneinde de mogelijkheden van de auteurs om een passende beloning te 

verkrijgen voor het gebruik van hun werken en een behoorlijk rendement van 

gedane investeringen te waarborgen. 

56. Beoogd wordt dus uiteindelijk ervoor te zorgen dat de auteurs, desgewenst, hun 

werken kunnen exploiteren en te gelde maken. Maar dit gebeurt primair door 

middel van het verzekeren van een hoog beschermingsniveau. Dit gebeurt in 

beginsel niet door middel van het bij overheidswege opleggen van een bepaalde 

compensatie. Dit wordt bevestigd in overweging 35 van de considerans van deze 

richtlijn15. 

57. Dus, onverminderd de in de Richtlijn 2001/29 opgenomen mogelijke 

uitzonderingen en de daaraan verbonden voorwaarden, is en blijft het in beginsel 

aan de betrokken partijen om de (financiële) voorwaarden te bepalen waaronder de 

exploitatie van hun werken plaatsvindt (of niet). Het recht van de auteurs om in 

deze zin over him werken te beschikken - en deze aldus normaal te exploiteren -

dient zoveel mogelijk te worden gerespecteerd, zoals ook blijkt uit de tweede 

voorwaarde van artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29. 

15 "Rechthebbenden dienen in bepaalde uitzonderlijke sevallen een billijke compensatie te ontvangen om 
hen naar behoren te compenseren [...]" (onderstreping toegevoegd). 
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4.3. Vraag 2 

58. De tweede prejudiciële vraag bestaat uit twee deelvragen. In beide gevallen is de 

deelvraag afhankelijk van het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Gelet op 

het antwoord dat de Commissie hierboven heeft voorgesteld op deze eerste vraag, 

dienen beide deelvragen te worden beantwoord. 

Deelvraag 2a 

59. In wezen wenst de verwijzende rechter met deelvraag 2a te vernemen of de 

'driestappentoets', bedoeld in artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29, aldus dient te 

worden uitgelegd, dat deze bepaling niet alleen aanleiding kan vormen om de 

werkingssfeer van de regeling uit artikel 5, lid 2, aanhef en sub b van die richtlijn 

te beperken, maar ook om deze uit te breiden. 

60. Naar de mening van de Commissie behoeft deze vraag echter geen zelfstandige 

beantwoording. De Commissie heeft bovengenoemde bepaling immers al 

betrokken bij haar antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Zoals hierboven 

uiteen gezet, zijn artikel 5, lid 2, aanhef en sub b en artikel 5, lid 5 Richtlijn 

2001/29 onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Commissie verwijst daarom naar 

het hiervoor weergegeven antwoord op vraag 1. 

61. Hieruit volgt tevens dat het naar de mening van de Commissie twijfelachtig is of 

men überhaupt over artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29 kan spreken in termen van 

het 'beperken' of 'uitbreiden' van de hier bedoelde regeling inzake het kopiëren 

voor privégebruik. Dit veronderstelt immers dat artikel 5, lid 2, aanhef en sub b 

enerzijds en artikel 5, lid 5 anderzijds los van elkaar bestaan. 

62. Bij de (eventuele) invoering door een lidstaat van de hier bedoelde regeling inzake 

het kopiëren voor privégebruik moet worden voldaan aan de voorwaarden van 

artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29. Is dat het geval, dan is deze regeling op dit punt 

in overeenstemming met deze richtlijn. Zo niet, dan is dat niet het geval. Vanuit 

dit oogpunt bezien kan de regeling van artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 

2001/29 dus niet bestaan zonder de toepassing van de voorwaarden die zijn 

vastgelegd in artikel 5, lid 5 daarvan. 

63. De reden dat beide bepalingen in een afzonderlijk artikellid zijn opgenomen, is dat 

artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29 een ruimer toepassingsgebied heeft dan alleen de 
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hier bedoelde regeling. Zoals blijkt uit de formulering van dit artikellid, is deze 

bepaling van toepassing op alle beperkingen en restricties die zijn genoemd in de 

leden 1 tot en met 4 van artikel 5 Richtlijn 2001/29. 

64. In een concreet geval is volgens de Commissie daarom niet zozeer de vraag of 

sprake is van een beperking of een uitbreiding, maar of de betreffende regeling al 

dan niet voldoet aan de voornoemde voorwaarden. Dit moet primair worden 

beoordeeld door de nationale rechter. Voor zover zich in dit geval vragen van de 

uitleg van Unierecht voordoen, is de Commissie hierop ingegaan bij haar 

bespreking van de eerste prejudiciële vraag in het voorgaande. Tevens verwijst zij 

naar haar beantwoording van vraag 2b hieronder. 

Deelvraag 2b: inleidende opmerkingen 

65. Met deelvraag 2b wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5 

Richtlijn 2001/29, danwel enige andere regel van Unierecht, in de weg staat aan 

een regel van nationaal recht die ertoe strekt dat ter zake van reproducties, door 

een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt en zonder enig direct of 

indirect commercieel oogmerk, een billijke vergoeding verschuldigd is, ongeacht 

of de vervaardiging van die reproducties ingevolge artikel 5, lid 2 Richtlijn 

2001/29 geoorloofd is en zonder dat die regel afbreuk doet aan het verbodsrecht 

van de auteur en diens aanspraak op schadevergoeding. 

66. Tevens wordt de vraag gesteld of het daarbij, in het licht van de 'driestappentoets' 

van artikel 5, lid 5 Richtlijn 2001/29, van belang is dat technische voorzieningen 

om het maken van ongeoorloofde kopieën voor privégebruik tegen te gaan (nog) 

niet beschikbaar zijn. 

67. Ten eerste ligt, naar de Commissie begrijpt, aan de bovenstaande vraag de 

gedachte ten grondslag dat - los van het Unierechtelijke kader dat wordt gevormd 

door de regeling van artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29 - op basis 

van (zuiver) nationaal recht wellicht kan worden bepaald dat een bepaalde 

vergoeding verschuldigd is voor reproducties voor privégebruik. De hiervoor 

omschreven regeling die is opgenomen in Nederlands recht zou dan als zodanig 

moeten worden aangemerkt. 
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68. Deze vraag lijkt daarmee betrekking te hebben op de compensatie voor 

reproducties uit zowel legale als illegale bron. Echter, met betrekking tot 

reproducties uit legale bron is evident reeds een Unierechtelijke regeling 

voorhanden, zoals besproken bij het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. 

69. Te meer gelet op de verwijzing naar de eerste prejudiciële vraag die is opgenomen 

als onderdeel van deelvraag 2b, veronderstelt de Commissie daarom dat de 

verwijzende rechter met name heeft bedoeld te vragen of gebruikers op basis van 

(zuiver) nationaal recht kunnen worden verplicht een vergoeding te betalen voor 

de reproducties voor privégebruik, voor zover deze reproducties tot stand komen 

op basis van een illegale bron. 

70. Ten tweede leidt de Commissie uit de vraagstelling af dat een dergelijke nationale 

regeling niet (of althans niet noodzakelijkerwijs) zou meebrengen dat het tot stand 

brengen van een reproductie voor privégebruik als zodanig onder de uitzondering 

voor het kopiëren voor privégebruik zou worden gebracht. Het zou uitsluitend 

gaan om het opnemen van een aanvullende compensatieverplichting in de hier 

bedoelde gevallen. 

71. Hieruit volgt dat het hier dus niet gaat om de uitleg van het begrip 'billijke 

compensatie', als bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b Richtlijn 2001/29. De 

vergoeding waar de verwijzende rechter op doelt, zou in feite een sui generis 

vergoeding zijn op basis van (zuiver) nationaal recht. 

72. Dit werpt, ten derde, de vraag op wat de rechtsgrond en het precieze doel hiervan 

zou zijn. Het antwoord op deze vragen komt niet duidelijk naar voren uit het 

verwijzingsarrest. Te meer in combinatie met de hiervoor genoemde aannames en 

onzekerheden, bemoeilijkt dit de adequate beantwoording van deze deelvraag. 

Deelvraag 2b: beantwoording 

73. Niettegenstaande het voorgaande, moet volgens de Commissie op deelvraag 2b 

worden geantwoord dat Richtlijn 2001/29, en met name artikel 5, lid 2, aanhef en 

sub b gelezen in combinatie met artikel 5, lid 5 daarvan, in de weg staat aan de 

invoering van de verplichting tot de betaling van de voornoemde vergoeding op 

basis van (zuiver) nationaal recht. 
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74. Erkend moet worden dat de regeling inzake het kopiëren voor privégebruik, 

vastgelegd artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, gedeeltelijke 

harmonisatie betreft16. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, gaat het immers om een 

optionele bepaling waar de lidstaten al dan niet gebruik van kunnen maken. 

Daarnaast komt de lidstaten bij de toepassing daarvan een grote mate van vrijheid 

toe bij het bepalen wie als schuldenaar wordt aangemerkt17. 

75. Dit gegeven doet volgens de Commissie echter niet af aan het feit dat deze 

regeling op zichzelf moet worden aangemerkt als een uitputtende regeling op het 

gebied van het kopiëren voor privégebruik en de daarmee samenhangende 

compensatie. Ook op dit punt kwam Advocaat-generaal Trstenjak in de zaak 

Padawan eerder al tot een gelijkluidende conclusie18. 

76. Zoals in het voorgaande uitgebreid besproken, voorziet artikel 5, lid 2, aanhef en 

sub b daarvan Richtlijn 2001/29, gelezen in combinatie met artikel 5, lid 5 

daarvan, in een uitgebalanceerde Unierechtelijke regeling terzake. Deze regeling 

kenmerkt zich doordat getracht is om een rechtvaardig evenwicht te waarborgen 

tussen de verschillende betrokken rechten en belangen. Vanuit wetgevingsoogpunt 

betreft het een compromis19. 

77. Het invoeren van een nationaalrechtelijke regeling zoals hiervoor omschreven, die 

eveneens betrekking heeft op het kopiëren voor privégebruik en de daarmee 

samenhangende compensatie, zou de keuzes die de wetgever van de Unie 

dienaangaande heeft gemaakt grotendeels betekenisloos maken. 

78. Dat is te meer bezwaarlijk, nu noch deze bepaling zelf, noch enige andere bepaling 

van deze richtlijn erop wijst dat deze Unierechtelijke regeling niet uitputtend zou 

16 Conclusie Advocaat-generaal Jääskinen 10 maart 2011, zaak C-462/09, Stichting de Thuiskopie, nog 
niet gepubliceerd, punt 44. 

17 Hof van Justitie 16 juni 2011, zaak C-462/09, Stichting de Thuiskopie, nog niet gepubliceerd, punt 23. 

18 Conclusie Advocaat-generaal Trstenjak 11 mei 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. 1-10055, 
punten 102-106. Zie ook de daar aangehaalde verwijzingen. 

19 Conclusie Advocaat-generaal Trstenjak 11 mei 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. 1-10055, 
punten 43-44. 
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zijn bedoeld en dat zou zijn beoogd om de lidstaten dienaangaande de vrijheid te 

laten om te voorzien in de hier bedoelde nationaalrechtelijke regeling. 

79. Het tegendeel wordt gesuggereerd door overwegingen 32 en 36 van de 

considerans van Richtlijn 2001/29. Daar is bepaald dat deze richtlijn een 

uitputtende opsomming bevat van de mogelijke beperkingen en restricties op het 

uitsluitende reproductierecht van artikel 2, respectievelijk dat de lidstaten ook een 

billijke compensatie voor auteurs kunnen voorschrijven wanneer zij de 

facultatieve bepalingen toepassen inzake beperkingen en restricties waarvoor een 

dergelijke compensatie niet verplicht is. Vooral deze laatste overweging impliceert 

dat het de lidstaten in andere dan de uitdrukkelijk in deze richtlijn voorziene 

gevallen niet vrij staat om een dergelijke compensatieverplichting in te voeren. 

80. Ook zou een dergelijke nationaalrechtelijke regeling de harmonisatie die de 

Unierechtelijke regeling inzake het kopiëren voor privégebruik beoogt te 

bewerkstelligen, doorkruisen20. Hiermee zou dus ook afbreuk worden gedaan aan 

het doel van Richtlijn 2001/29. 

81. In dit verband wijst de Commissie op de uitspraak van Uw Hof in de zaak 

Padawan. Het doel van deze richtlijn werd in deze zaak omschreven als het 

harmoniseren van bepaalde aspecten van het auteursrecht en het voorkomen dat de 

mededinging op de interne markt wordt vervalst door de verschillen tussen de 

wetgevingen van de lidstaten. Uw Hof oordeelde dat het tegen dit doel zou 

indruisen indien het de lidstaten "vrij zou staan om de parameters [van de billijke 

compensatie bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b Richtlijn 2001/29] op incoherente, 

niet-geharmoniseerde en mogelijkerwijze van lidstaat tot lidstaat verschillende 

wijze nader in te vullen"21. 

82. De hier voorliggende deelvraag ziet niet op de uitleg van het begrip 'billijke 

compensatie' in de zin van voornoemde bepaling, maar op de toepassing van een 

(kennelijk) soortgelijke compensatieverplichting die geldt voor andere 

handelingen voor privégebruik, te weten het maken van reproducties uit illegale 

20 Zie overwegingen 1-7 en 38 considerans Richtlijn 2001/29. 

21 Hof van Justitie 21 oktober 2010, zaak C-467/08, Padawan, Jurispr. blz. 1-10055, punten 34-36. 
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bron. Dat betekent volgens de Commissie echter niet dat de voornoemde uitspraak 

hier niet van belang zou zijn. Integendeel, hetgeen Uw Hof daar opmerkte geldt 

hier a fortiori. 

83. Immers, als de niet-uniforme uitleg van een begrip dat onderdeel uitmaakt van een 

uitzonderingsregeling waarin het Unierecht uitdrukkelijk voorziet leidt tot strijd 

met het doel van de richtlijn, dan geldt dat in versterkte mate voor het eenzijdig 

invoeren door een lidstaat van een aanvullende compensatieverplichting met 

betrekking tot in wezen dezelfde materie op basis van (zuiver) nationaal recht. 

Inherent daaraan is immers het risico dat de mededinging op de interne markt 

wordt vervalst door de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten. 

84. Los daarvan rijst de vraag of met de invoering van een dergelijke verplichting nog 

sprake is van een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten en belangen van de 

verschillende betrokken partijen. A priori lijkt dit niet het geval. Begrijpt de 

Commissie de gedachtegang van de verwijzende rechter goed, dan zouden de 

gebruikers van de beschermde werken (via de fabrikanten en importeurs) onder 

deze nationale regeling immers compensatie dienen te betalen, zonder dat daar 

tegenover staat dat zulk gebruik als rechtmatig wordt aangemerkt. 

85. Het is één ding om deze gebruikers, om praktische redenen, in bepaalde bijzondere 

gevallen en onder bepaalde voorwaarden te verplichten een vergoeding af te 

dragen voor rechtmatig gebruik dat zij verondersteld worden te maken van 

auteursrechtelijk beschermde werken. Het is naar de mening van de Commissie 

echter iets heel anders om een (kennelijk) soortgelijke betalingsverplichting te 

creëren ter compensatie van onrechtmatig gebruik dat deze gebruikers dan 

kennelijk worden verondersteld te maken van zulke werken. 

86. Aldus moet artikel 5, lid 2, aanhef en sub b, gelezen in combinatie met artikel 5, 

lid 5, Richtlijn 2001/29 volgens de Commissie zodanig worden uitgelegd, dat het 

een op dit punt uitputtende Unierechtelijke regeling betreft die in weg staat aan het 

invoeren door een lidstaat van de hiervoor bedoelde nationaalrechtelijke regeling. 

Wat dit betreft is de Commissie het dus oneens met de verwijzende rechter. 

87. Tot slot blijkt reeds uit de bewoordingen van artikel 5, lid 2, aanhef en sub b 

Richtlijn 2001/29 dat de technische voorzieningen, bedoeld in artikel 6 van deze 
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richtlijn, op zichzelf van belang kunnen zijn bij de toepassing van de regeling 

inzake het kopiëren voor privégebruik22. Echter, de Commissie ziet niet in op 

welke wijze het specifiek voor de beantwoording van deelvraag 2b van belang kan 

zijn of bepaalde technische voorzieningen om het maken van ongeoorloofde 

kopieën voor privégebruik tegen te gaan al dan niet beschikbaar zijn. Dat geldt te 

meer nu nadere uitleg op dit punt ontbreekt in het verwijzingsarrest. 

4.4. Vraag 3 

88. Met de derde prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te 

vernemen of Richtlijn 2004/48 aldus dient te worden uitgelegd, dat deze van 

toepassing is op een procedure zoals aan de orde in het hoofdgeding. 

89. Deze vraag doet zich voor met het oog op de eventuele toepassing van artikel 14 

van die richtlijn inzake de aan de procedure verbonden kosten. Zoals blijkt uit de 

vraagstelling en het verwijzingsarrest meer in het algemeen, wordt de procedure 

die aan de orde is in het hoofdgeding gekenmerkt door twee aspecten. 

90. Op de eerste plaats speelt deze procedure tegen de achtergrond van een situatie 

waarbij de betrokken lidstaat op de voet van artikel 5, lid 2, aanhef en sub b 

Richtlijn 2001/29 de verplichting tot het afdragen van de in die bepaling bedoelde 

billijke compensatie heeft opgelegd aan fabrikanten en importeurs van dragers die 

geëigend en bestemd zijn voor de reproductie van werken. Daarbij is bepaald dat 

die compensatie dient te worden afgedragen aan een door deze lidstaat 

aangewezen organisatie die met de heffing en verdeling daarvan is belast. 

91. Op de tweede plaats is, wat betreft de procedure zelf, vooral relevant dat bepaalde 

ondernemingen die op grond van voornoemde regeling betalingsplichtig zijn (i) 

een verklaring voor recht vorderen die (ii) betrekking heeft op bepaalde in geschil 

zijnde omstandigheden die van belang zijn voor de vaststelling van deze billijke 

compensatie, zulks ten laste van de voornoemde organisatie die zich tegen deze 

vordering verweert. 

22 Zie ook overweging 3 9 considerans Richtlijn 2001/29. 
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92. Ter beantwoording wijst de Commissie erop dat in verband met de vraag naar de 

eventuele toepassing van artikel 14 Richtlijn 2004/48 verschillende bepalingen 

van deze richtlijn van belang kunnen zijn23. De Commissie leidt evenwel uit het 

verwijzingsarrest af dat de twijfels van de verwijzende rechter zich toespitsen op 

de uitleg van artikel 2, lid 1, voor zover nodig gelezen in samenhang met artikel 3, 

lid 1 Richtlijn 2004/48. 

93. Naar het oordeel van de Commissie kan het antwoord op deze vraag worden 

vastgesteld aan de hand van twee arresten van Uw Hof. 

94. Enerzijds heeft Uw Hof in de zaak Realchemie in essentie geoordeeld dat Richtlijn 

2004/48, en meer in het bijzonder artikel 14 daarvan, van toepassing is op een 

exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging 

van een gerechtelijke beslissing die in een andere lidstaat is gegeven in het kader 

van een procedure tot handhaving van een intellectuele-eigendomsrecht, zoals aan 

de orde in die zaak24. 

95. Anderzijds heeft Uw Hof recentelijk (nadat in de onderhavige zaak het 

verwijzingsarrest werd gewezen) in de zaak Bericap verduidelijkt dat artikel 2, lid 

1 Richtlijn 2004/48 "niet [beoogt] alle aspecten betreffende de intellectuele-

eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan 

enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die 

rechten, door de te eisen dat doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk 

op een bestaand intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te 
Of  

verhelpen" . 

96. Op die basis werd in Bericap in essentie geoordeeld dat artikel 2, lid 1 Richtlijn 

2004/48 (en bij implicatie deze richtlijn als zodanig) niet van toepassing is op een 

gerechtelijke procedure betreffende een vordering tot nietigverklaring van de 
26 bescherming van een gebruiksmodel, zoals deze in die zaak aan de orde was . 

23 Met name artikel 2, lid 1 ; artikel 3, lid 1 ; artikel 4; en artikel 14 Richtlijn 2004/48. 

24 Hof van Justitie 18 oktober 2011, zaak C-406/09, Realchemie, nog niet gepubliceerd, r.o. 50. 

25 Hof van Justitie 15 november 2012, zaak C-l 80/11, Bericap, nog niet gepubliceerd, r.o. 75. 

26 Hof van Justitie 15 november 2012, zaak C-180/11, Bericap, nog niet gepubliceerd, r.o. 78-80. 
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97. Uit deze rechtspraak leidt de Commissie af dat het gegeven dat in de procedure die 

in casu in het hoofdgeding aan de orde is een verklaring voor recht wordt 

gevorderd, op zichzelf niet in de weg behoeft te staan aan de toepassing van 

Richtlijn 2004/48 in het algemeen en artikel 14 daarvan in het bijzonder. Wat 

betreft de aard van de procedure en de daarin voorliggende vordering lijkt in zijn 

algemeenheid een betrekkelijk ruime uitleg op zijn plaats. Een dergelijke uitleg 

doet recht aan het doel van zowel deze richtlijn als artikel 14 daarvan, zoals 

verduidelijkt door Uw Hor7' 

98. Echter, vereist blijft dat de betrokken maatregelen, procedures en rechtsmiddelen 

betrekking moeten hebben op een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht dat 

valt binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2004/48. Dit volgt uit artikel 2, 

lid 1 Richtlijn 2004/48. In de zaak Realchemie was aan dit vereiste voldaan, 

aangezien dit de essentie was van de 'primaire' procedure die ten grondslag lag 

aan de daarvan 'afgeleide' exequaturprocedure. In de zaak Bericap was hiervan 

daarentegen geen sprake. In die zaak kwam een derde, niet zijnde een houder van 

een intellectueel-eigendomsrecht (of een daarmee gelijk te stellen persoon), in 

rechte op tegen de bescherming die de houder van een intellectueel

eigendomsrecht daaraan meende te kunnen ontlenen. 

99. Naar het oordeel van de Commissie is in casu in het hoofdgeding evenmin 

voldaan aan het voornoemde vereiste. Immers, de essentie van de procedure die 

daar aan de orde is, wordt gevormd door een geschil omtrent de omstandigheden 

die van belang zijn voor de vaststelling van de bovengenoemde billijke 

compensatie. 

100. Het staat buiten twijfel dat dit een kwestie is die verband houdt met bepaalde 

aspecten van een regeling inzake intellectuele-eigendomsrechten. Maar het is niet 

een kwestie die, meer specifiek, ziet op het aspect van het voorkomen, doen staken 

of verhelpen van inbreuken daarop. Dat geldt te meer nu, zoals in uiteen gezet in 

het antwoord op de eerste prejudiciële vraag, deze billijke compensatie dient ter 

vergoeding van het kopiëren voor privégebruik uit legale bron in 

overeenstemming artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29. 

27 Hof van Justitie 15 november 2012, zaak C-180/11, Bericap, nog niet gepubliceerd, r.o. 49. 
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101. Aldus dient naar de mening van de Commissie op de derde prejudiciële vraag 

te worden geantwoord dat artikel 2, lid 1 Richtlijn 2004/48, aldus dient te worden 

uitgelegd, dat deze richtlijn niet van toepassing is op een gerechtelijke procedure 

zoals aan de orde in het hoofdgeding, die betrekking heeft op de omstandigheden 

die van belang zijn voor de vaststelling van de billijke compensatie bedoeld in 

artikel 5, lid 2, sub b Richtlijn 2001/29. 

5. CONCLUSIE 

102. In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te 

stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden: 

1. Artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, gelezen in combinatie 

met artikel 5, lid 5 van die richtlijn, dient aldus te worden uitgelegd, dat de 

daar bedoelde regeling inzake het kopiëren voor privégebruik niet geldt voor 

reproducties uit bronnen die met schending van het auteursrecht tot stand zijn 

gekomen. 

2. Artikel 5, lid 2, aanhef en sub b Richtlijn 2001/29, gelezen in combinatie 

met artikel 5, lid 5 daarvan, moet aldus worden uitgelegd, dat dit een 

uitputtende regeling betreft inzake het kopiëren voor privégebruik en de 

daarmee samenhangende compensatie, die daarmee in de weg staat aan de 

invoering van een regeling zoals aan de orde in het hoofdgeding, waarbij op 

basis van (zuiver) nationaal recht een verplichting wordt opgelegd tot de 

betaling van een vergoeding voor reproducties voor privégebruik uit bronnen 

die met schending van het auteursrecht tot stand zijn gekomen. In dit kader is 

niet van belang of al dan niet bepaalde technische voorzieningen beschikbaar 

zijn om het maken van zulke reproducties tegen te gaan. 
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3. Artikel 2, lid 1 Richtlijn 2004/48 dient aldus te worden uitgelegd, dat deze 

richtlijn niet van toepassing is op een gerechtelijke procedure zoals aan de orde 

in het hoofdgeding, die betrekking heeft op de omstandigheden die van belang 

zijn voor de vaststelling van de billijke compensatie bedoeld in artikel 5, lid 2, 

sub b Richtlijn 2001/29. 
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