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1. INLEIDING 

1. Bij vonnis van 30 september 2015 (hierna: 'verwijzingsarrest') heeft de 

Rechtbank Midden-Nederland, Nederland, (hierna: 'verwijzende rechter') vier 

prejudiciële vragen voorgelegd aan Uw Hof. Deze vragen hebben betrekking op 

de uitleg van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en van de Raad 

van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappĳ (hierna: 

'Richtlijn 2001/29').1 

2. In de kern liggen in deze zaak twee vragen voor. Ten eerste is er de vraag naar 

de uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 

1 van Richtlijn 2001/29, in een situatie waar een persoon een mediaspeler 

verkoopt waarop software is geïnstalleerd die hyperlinks bevat naar websites 

waarop auteursrechtelijk beschermde werken beschikbaar zijn. Ten tweede ligt 

de vraag voor naar de uitleg van de uitzondering van artikel 5, lid 1 van deze 

richtlijn inzake bepaalde reproductiehandelingen, en met name de in deze 

bepaling opgenomen voorwaarde ten aanzien van ‘rechtmatig gebruik’. 

3. 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. 

2. RECHTSKADER 

2.1. Unierecht 

4. Artikel 3 Richtlijn 2001/29 luidt als volgt. 

"Artikel 3 

Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van 

beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek 

1. De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de 

mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met 

                                                 
1  PB L 167, 22 juni 2001, blz. 10. 
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inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op 

zodanige wĳze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel 

gekozen plaats en tĳd toegankelĳk zĳn, toe te staan of te verbieden. 

2. De lidstaten voorzien ten behoeve van:  

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

uitvoeringen,  

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

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

origineel en de kopieën van hun films, en  

d) 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, 

in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling voor het publiek, per draad of 

draadloos, op zodanige wĳze dat de leden van het publiek op een door hen 

individueel gekozen plaats en tĳd er toegang toe hebben, toe te staan of te 

verbieden. 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige 

handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling 

aan het publiek overeenkomstig dit artikel." 

5. Artikel 5, leden 1 en 5 Richtlijn 2001/29 luiden als volgt. 

"Artikel 5 

Beperkingen en restricties 

1. Tĳdelĳke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, die van 

voorbĳgaande of incidentele aard zĳn, en die een integraal en essentieel 

onderdeel vormen van een technisch procédé en die worden toegepast met als 

enig doel: 

a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of 

b) een rechtmatig gebruik 
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van een werk of ander materiaal mogelĳk te maken, en die geen zelfstandige 

economische waarde bezitten, zĳn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht 

uitgezonderd. 

[...] 

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 afbreuk 

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

wettige belangen van de rechthebbende niet onredelĳk worden geschaad." 

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

"Artikel 6 

Verplichtingen inzake technische voorzieningen 

1. De lidstaten voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen 

van doeltreffende technische voorzieningen door een persoon die weet of 

redelĳkerwĳs behoort te weten dat hĳ aldus handelt. 

2. De lidstaten zorgen voor een doelmatige rechtsbescherming tegen de 

vervaardiging, invoer, distributie, verkoop, verhuur, reclame voor verkoop of 

verhuur, of het bezit voor commerciële doeleinden van inrichtingen, producten, 

onderdelen of het verrichten van diensten die: 

a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden om de 

bescherming te omzeilen, of 

b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast de omzeiling van 

de bescherming, of  

c) in het bĳzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zĳn met het doel de 

omzeiling mogelĳk of gemakkelĳker te maken van doeltreffende technische 

voorzieningen. 

3. Voor de toepassing van deze richtlĳn wordt onder „technische 

voorzieningen” verstaan technologie, inrichtingen of onderdelen die in het 

kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van 

handelingen ten aanzien van werken of ander materiaal, die niet zĳn toegestaan 
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door de houders van auteursrechten, wettelĳk vastgelegde naburige rechten of 

het sui generis recht bedoeld in hoofdstuk III van Richtlĳn 96/9/EG. Technische 

voorzieningen worden geacht „doeltreffend” te zĳn indien het gebruik van een 

beschermd werk of ander beschermd materiaal wordt gecontroleerd door de 

rechthebbenden door toepassing van een controle op de toegang of een 

beschermingsprocédé zoals encryptie, versluiering of een andere transformatie 

van het werk of ander materiaal of een kopieerbeveiliging die de beoogde 

bescherming bereikt. 

[…]" 

7. Artikel 8 Richtlijn 2001/29 luidt als volgt. 

"Artikel 8 

Sancties en rechtsmiddelen 

1. De lidstaten voorzien in passende sancties en rechtsmiddelen met betrekking 

tot inbreuken op de in deze richtlĳn omschreven rechten en verplichtingen en 

dragen er zorg voor, dat deze sancties en rechtsmiddelen daadwerkelĳk worden 

toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend en evenredig zĳn 

en bĳzonder preventieve werking hebben.  

2. Elke lidstaat draagt er zorg voor, dat rechthebbenden wier belangen worden 

geschaad door een inbreukmakende handeling die op zĳn grondgebied 

plaatsvindt, een vordering tot schadevergoeding en/of beëindiging van de 

inbreuk en in voorkomend geval een vordering tot inbeslagneming van het 

inbreukmakende materiaal en de in artikel 6, lid 2, bedoelde inrichtingen, 

producten of onderdelen kunnen instellen.  

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een 

verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden 

gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten." 
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2.2. Nationaal recht 

8. Voor een overzicht van de toepasselijke bepalingen van nationaal recht verwijst 

de Commissie naar het verwijzingsvonnis.2 

3. HOOFDGEDING EN PREJUDICIËLE VRAGEN 

3.1. Hoofdgeding 

9. Het hoofdgeding betreft een procedure tussen enerzijds Stichting Brein (hierna: 

‘Brein’) en anderzijds de heer Wullems.  

10. Brein heeft onder meer als doel het behartigen van de belangen van 

rechthebbenden op auteursrechtelijk beschermde werken door middel van het 

initiëren van gerechtelijke procedures ter handhaving van de betrokken 

intellectuele eigendomsrechten. 

11. De heer Wullems heeft, via het internet, mediaspelers te koop aangeboden en 

verkocht. Deze mediaspelers worden aangeduid als ‘filmspelers’. Dit zijn 

apparaten die consumenten kunnen aansluiten op het internet en op hun 

televisie, waardoor het voor de gebruikers ervan mogelijk wordt om door middel 

van ‘streaming’ beeld en geluid van werken die beschikbaar zijn op het internet 

op hun televisie af te spelen.  

12. Op de filmspelers heeft de heer Wullems software geïnstalleerd, waaronder 

zogenaamde ‘add-ons’. Dit zijn softwarebestanden waarin zich hyperlinks 

(d.w.z. aanklikbare links) bevinden. Indien een gebruiker deze hyperlinks 

aanklinkt, wordt hij gelinkt naar bepaalde, door derden beheerde en vrij 

toegankelijke ‘streamingwebsites’ waar auteursrechtelijk beschermde werken 

zoals films, series en sportwedstrijden worden aangeboden. In sommige – maar 

niet alle – gevallen zijn deze werken zonder toestemming van de 

rechthebbenden toegankelijk gemaakt op de betrokken websites.  

13. Na de heer Wullems eerst tevergeefs te hebben gesommeerd om de verkoop van 

deze apparaten te staken, heeft Brein hem in rechte betrokken. In de procedure 

voor de verwijzende rechter vordert Brein in essentie verklaringen voor recht dat 

                                                 
2  Zie verwijzingsvonnis, punt 5. 
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de bestreden activiteiten van de heer Wullems inbreuken inhouden op diverse 

bepalingen van nationaal recht waarmee Richtlijn 2001/29 is omgezet en een 

gebod tot het staken en gestaakt houden van deze activiteiten en het informeren 

van de afnemers van de heer Wullems dat hij onrechtmatig heeft gehandeld. 

14. De procedure in het hoofdgeding concentreert zich thans op twee aspecten. Ten 

eerste is de vraag of de heer Wullems met het aanbieden en verkopen van de 

filmspelers een ‘mededeling aan het publiek’ heeft gedaan in de zin van artikel 

3, lid 1 Richtlijn 2001/29. Ten tweede is de vraag of de heer Wullems inbreuk 

heeft gemaakt op het reproductierecht vastgelegd in artikel 2 Richtlijn 2001/29, 

en meer in het bijzonder of de uitzondering op dit recht voor tijdelijke 

reproductiehandelingen vastgelegd in artikel 5, lid 1 al dan niet van toepassing 

is, waar nodig rekening houdend met de ‘driestappentoets’ uit lid 5 van dit 

artikel. Daarbij staat vast dat de rechthebbenden op de betrokken werken noch 

voor de mededeling van hun werken aan het publiek, noch voor de reproductie 

van hun werken toestemming hebben gegeven aan de heer Wullems. 

3.2. Prejudiciële vragen 

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

vragen gesteld: 

"1) Moet artikel 3 lid 1 [Richtlijn 2001/29] aldus worden uitgelegd dat er 

sprake is van "een mededeling aan het publiek" in de zin van die bepaling, 

wanneer iemand een product (mediaspeler) verkoopt waarin door hem add-ons 

zijn geïnstalleerd die hyperlinks bevatten naar websites waarop 

auteursrechtelijke beschermde werken, zoals films, series en live-uitzendingen, 

zonder toestemming van de rechthebbenden, direct toegankelijk zijn gemaakt? 

2) Maakt het daarbij verschil  

- of de auteursrechtelijk beschermde werken in het geheel nog niet eerder of 

uitsluitend via een abonnement met toestemming van de rechthebbenden op 

internet openbaar zijn gemaakt? 

- of de add-ons die hyperlinks bevatten naar websites waarop auteursrechtelijk 

beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden direct 
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toegankelijk zijn gemaakt, vrij beschikbaar zijn en ook door de gebruikers zelf 

in de mediaspeler te installeren zijn? 

- of de websites en dus de daarop – zonder toestemming van de rechthebbenden 

– toegankelijk gemaakte auteursrechtelijk beschermde werken, ook zonder de 

mediaspeler door het publiek te benaderen zijn? 

[3]) Dient artikel 5 [Richtlijn 2001/29] aldus te worden uitgelegd dat geen 

sprake is van "rechtmatig gebruik" in de zin van het eerste lid sub b van die 

bepaling, indien een tijdelijke reproductie wordt gemaakt door een 

eindgebruiker bij het streamen van een auteursrechtelijk beschermd werk van 

een website van een derde waarop dit auteursrechtelijk beschermde werk 

zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt aangeboden? 

[4]) Indien het antwoord op vraag [3] ontkennend luidt, is het maken van een 

tijdelijke reproductie door een eindgebruiker bij het streamen van een 

auteursrechtelijk beschermd werk van een website waarop dit auteursrechtelijk 

beschermde werk zonder toestemming van de rechthebbende(n) wordt 

aangeboden, dan strijdig met de "driestappentoets" bedoeld in artikel 5 lid 5 

[Richtlijn 2001/29]?" 

4. BEANTWOORDING PREJUDICIËLE VRAGEN 

16. Uit het voorgaande volgt dat de vier onderhavige prejudiciële vragen in de kern 

zien op de uitleg van twee bepalingen van Richtlijn 2001/29, namelijk artikel 3, 

lid 1 (vragen 1 en 2) en artikel 5, lid 1 (vragen 3 en 4) daarvan. De Commissie 

zal deze vragen daarom op de op deze wijze gegroepeerde wijze bespreken. 

4.1. Vragen 1 en 2: mededeling aan het publiek 

17. Met de eerste twee prejudiciële vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te 

vernemen of artikel 3, lid 1 Richtlijn 2001/29 aldus moet worden uitgelegd, dat 

een persoon een ‘mededeling aan het publiek’ doet in de zin van deze bepaling 

waar deze persoon een apparaat verkoopt waarop software is geïnstalleerd 

waarin hyperlinks zijn opgenomen die de eindgebruiker van dat apparaat in staat 

stellen om, nadat hij het apparaat heeft aangesloten op het internet en de links 

heeft aangeklikt, toegang te verkrijgen tot auteursrechtelijk beschermde werken 
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die beschikbaar zijn op deze websites, in sommige (maar niet alle) gevallen 

zonder de toestemming van de rechthebbenden op de desbetreffende werken. De 

verwijzende rechter noemt daarbij tevens een aantal specifieke omstandigheden 

en vraagt of deze bij het beantwoorden van de hiervoor weergegeven kernvraag 

van belang zijn. 

18. Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat de verwijzende rechter zich bij het 

beantwoorden van de bovenstaande kernvraag concentreert op de vraag naar het 

bestaan van een ‘nieuw publiek’ in de zin van de relevante rechtspraak van Uw 

Hof. Deze rechter noemt daarbij met name het arrest in de zaak Svensson,3 de 

beschikking in de zaak Bestwater4 en de zaak GS Media die thans bij Uw Hof 

aanhangig is en waarin nog geen arrest is gewezen.5  

19. Het leidt geen twijfel dat deze zaken van belang kunnen zijn voor de 

onderhavige prejudiciële verwijzing. Dat geldt in het bijzonder voor de zaak GS 

Media, zoals de verwijzende rechter ook zelf aangeeft. In die zaak staat in 

essentie de vraag centraal of het ontbreken van toestemming voor de 

beschikbaarstelling van auteursrechtelijk beschermde werken op een website 

waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink, van belang is voor de 

beantwoording van de vraag of sprake is van een ‘mededeling aan het publiek’ 

in de zin van artikel 3, lid 1 Richtlijn 2001/29 door middel van het plaatsen van 

een hyperlink. 

20. In de prejudiciële procedure in GS Media heeft de Commissie ten aanzien van 

deze vraag het standpunt ingenomen dat dit element niet beslissend is en dat de 

regel uit Svensson ook in zulke gevallen toepassing vindt. Niettegenstaande de 

verschillen tussen beide zaken (zie hieronder), lijkt de beantwoording door Uw 

Hof van deze vraag implicaties te kunnen hebben voor de onderhavige zaak. 

Daarom geeft de Commissie in overweging om de verdere behandeling van de 

onderhavige zaak aan te houden totdat vonnis is gewezen in GS Media.  

                                                 
3  HvJ zaak C-466/12, Svensson, ECLI:EU:C:2014:76 

4  HvJ zaak C-348/13, Bestwater, ECLI:EU:C:2014:2315. 

5  Zaak C-160/15, GS Media. 
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21. Dat gezegd hebbende, hecht de Commissie eraan om op te merken dat – voordat 

mogelijk kan worden toegekomen aan de vraag naar het bestaan van het element 

van een (al dan niet nieuw) ‘publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1 Richtlijn 

2001/29 – eerst de vraag naar het bestaan van het element ‘handeling bestaande 

in een mededeling’ van een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden 

beantwoord. Het is immers vaste rechtspraak van Uw Hof dat het begrip 

‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1 deze twee cumulatieve 

elementen met elkaar verbindt.6  

22. Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt dat dit begrip ‘handeling bestaande in een 

mededeling’ ruim moet worden opgevat, zodat het doel van Richtlijn 2001/29 

gerealiseerd kan worden.7 Dit doel is het waarborgen van een hoog 

beschermingsniveau aan de houders van auteursrechten, zodat zij met name bij 

een mededeling aan het publiek een passende beloning kunnen ontvangen.8  

23. Het voornoemde arrest van Uw Hof in de zaak Svensson maakt duidelijk dat het 

plaatsen van een hyperlink op een website waarmee wordt verwezen naar een 

beschermd werk opgenomen op een andere website een ‘handeling bestaande in 

een mededeling’ kan zijn, omdat de gebruikers van de eerstgenoemde website 

hiermee toegang tot dat werk wordt geboden. Of deze gebruikers al dan niet 

daadwerkelijk gebruik maken van de aldus geboden mogelijkheid om toegang te 

krijgen tot dat werk, is daarbij niet van beslissend belang.9 

24. De Commissie is van mening dat, in een situatie zoals aan de orde in het 

hoofdgeding, de persoon die de filmspelers verkoopt daarentegen niet een 

‘handeling bestaande in een mededeling’ verricht in de zin van artikel 3, lid 1 

Richtlijn 2001/29. Zij wijst daartoe op het volgende. 

                                                 
6  Zie HvJ zaak C-466/12, Svensson, punt 16; HvJ zaak C-607/11, ITV, ECLI:EU:C:2013:147, punten 21 

en 31; 

7  Zie HvJ zaak C-466/12, Svensson, punt 17; HvJ zaak C-607/11, ITV, punt 20; HvJ gevoegde zaken C-
403/08 en C-429/08, Premier League, ECLI:EU:C:2011:631, punten 186 en 193. 

8  Zie m n. punten 4, 9 en 10 van de considerans van Richtlijn 2001/29. Zie o.m. HvJ zaak C-607/11, 
ITV, punt 20; HvJ gevoegde zaken C-431/09 en C-432/09, Airfield, ECLI:EU:C:2011:648, punt 36; 
HvJ gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Premier League, punt 186. 

9  HvJ zaak C-466/12, Svensson, punten 18-20. 
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25. Om te beginnen zijn er enkele belangrijke feitelijke verschillen tussen de situatie 

die aan de orde is in het hoofdgeding en de situatie die ten grondslag lag aan de 

prejudiciële verwijzing in de zaak Svensson. Met name gaat het in het 

onderhavige geval niet om het plaatsen van een hyperlink op een website die 

verwijst naar een andere website, maar om het verkopen van een apparaat, te 

weten een mediaspeler. De verkoper daarvan heeft op dat apparaat weliswaar 

add-ons geïnstalleerd, waarin zich hyperlinks bevinden die verwijzen naar 

bepaalde websites. Maar dat neemt niet weg dat de verkoop van een dergelijk 

apparaat niet hetzelfde is als de plaatsing van een hyperlink op een website. 

26. Daarom moet op zijn minst de vraag worden opgeworpen of deze feitelijke 

verschillen hier van belang is. Er kan dus in elk geval niet zonder meer worden 

aangenomen dat uit Svensson volgt dat ook in casu sprak is van een ‘handeling 

bestaande in een mededeling’, voor zover het gaat om de handelingen die 

worden verricht door de persoon die het betreffende apparaat verkoopt.  

27. Verder wijst de Commissie erop dat het begrip ‘handeling bestaande in een 

mededeling’, als onderdeel van het overkoepelende begrip ‘mededeling aan het 

publiek’, weliswaar ruim moet worden opgevat, maar dat dat nog niet betekent 

dat het ook onbegrensd is. Naar de mening van de Commissie zijn er goede 

gronden om te menen dat, in een geval als het onderhavige, geen sprake is van 

een dergelijke handeling. In dit geval gaat het in de optiek van de Commissie 

(hooguit) eerder om een handeling die het verrichten van een ‘handeling 

bestaande in een mededeling’ door een derde mogelijk maakt of faciliteert, in 

plaats van dat het op zichzelf reeds de verrichting van een dergelijke handeling 

inhoudt. 

28. Zij vindt steun voor dit standpunt, ten eerste, in de considerans van Richtlijn 

2001/29.  

29. Zo blijkt uit overweging 23 dat het recht van mededeling van werken een ruime 

betekenis moet worden gegeven en zich dient uit te strekken tot “elke [...] 

doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan het publiek, per draad of 

draadloos, met inbegrip van uitzending”. Maar tegelijkertijd maakt deze 

overweging duidelijk dat dit recht “geen betrekking [heeft] op enige andere 

handeling”.  
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30. In een geval als het onderhavige is het allerminst evident dat sprake is van 

doorgifte of wederdoorgifte van een werk, aangezien het in wezen enkel het 

apparaat is dat wordt ‘doorgegeven’ en niet een werk. Ook al is op dit apparaat 

bepaalde software geïnstalleerd met hyperlinks waarmee toegang kan worden 

gekregen tot beschermde werken, deze verkoop maakt op zichzelf geen deel uit 

van een keten van doorgifte of wederdoorgifte van een werk. Het lijkt hier dus 

eerder te gaan om ‘enige andere handeling’ die valt buiten het toepassingsbereik 

van het recht van mededeling aan het publiek uit artikel 3, lid 1 van de richtlijn. 

31. Voorts bepaalt overweging 27 van de considerans dat “[d]e beschikbaarstelling 

van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken of te verrichten 

[...] op zich geen mededeling [is] in de zin van de richtlijn”.10  

32. Apparaten zoals de mediaspelers die aan de orde zijn in het hoofdgeding lijken 

te kunnen worden aangemerkt als ‘fysieke faciliteiten’. De verkoop, of althans 

het ter verkoop aanbieden daarvan, lijkt bovendien een vorm van 

‘beschikbaarstelling’ te zijn, die bovendien dient, of althans kan dienen, om ‘een 

mededeling mogelijk te maken of te verrichten’. Aldus lijkt de situatie die is 

omschreven in overweging 27 hier aan de orde te zijn.  

33. Naar de mening van de Commissie doet ook in dit geval het feit dat de verkoper 

op dit apparaat ook bepaalde software, en meer specifiek add-ons met 

hyperlinks, heeft geïnstalleerd, daar niet aan af.  

34. Hierbij moet erop worden gewezen dat er bepaalde verschillen zijn tussen de 

diverse taalversies van overweging 27. Zo wordt in de Franse taalversie 

gesproken van “[l]a simple fourniture d’installations”, in de Engelse versie van 

“[t]he mere provision of physical facilities” en in het Duits van “[d]ie bloβe 

Bereitstellung der Einrichtungen”. Enerzijds geeft het gebruik van woorden als 

‘simple’, ‘mere’ en ‘bloβe’ aan dat hier een beperking in het toepassingsbereik is 

beoogd. Anderzijds lijkt bewust voor een tamelijk ruim begrip als ‘faciliteiten’ 

(c.q. ‘installations’, ‘facilitities’, ‘Einrichtungen’) te zijn gekozen. Voorts lijkt 

                                                 
10  Deze overweging is gebaseerd op de gemeenschappelijke verklaring betreffende art. 8 van het WIPO-

verdrag inzake auteursrecht. Ten aanzien van dit verdrag zie overweging 15 van de considerans van 
Richtlijn 2001/29.  
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de nadruk op het fysieke element minder prominent te zijn in de Duitse en de 

Franse taalversies dan in de Engelse en de Nederlandse. 

35. Volgens de Commissie is het, te meer in het licht van deze verschillen, vooral 

zaak rekening te houden met het nuttig effect van deze overweging. Indien de 

installatie van software op zichzelf al noodzakelijkerwijs mee zou brengen dat 

niet langer sprake is van ‘faciliteiten’, zal slechts in een zeer beperkt aantal 

gevallen toepassing kunnen worden gegeven aan deze overweging en dreigt het 

een dode letter te worden. Immers, op vrijwel iedere ‘fysieke faciliteit’ – of het 

nu gaat om een mediaspeler, een computer, een mobiele telefoon, een televisie 

of een ander apparaat – is wel een bepaalde soort software geïnstalleerd.  

36. Los daarvan lijkt het ook twijfelachtig of het onderscheid tussen hardware en 

software als zodanig bepalend zou moeten zijn bij de afbakening van het begrip 

‘handeling bestaande in een mededeling’ als element van het overkoepelende 

begrip ‘mededeling aan het publiek’ uit artikel 3, lid 1 Richtlijn 2001/29. Naar 

de mening van de Commissie dient bij de interpretatie van dit begrip, bezien in 

het licht van overweging 27, veeleer het onderscheid centraal te staan tussen het 

‘mogelijk maken’ enerzijds en het ‘verrichten van de eigenlijke 

mededelingshandeling’ anderzijds. 

37. Ten tweede zijn naar de mening van de Commissie enkele andere bepalingen 

van Richtlijn 2001/29 relevant.  

38. Zo moeten de lidstaten krachtens artikel 6, leden 1 en 2 daarvan voorzien in, 

kort gezegd, rechtsbescherming tegen personen die technische voorzieningen om 

inbreukmakende handelingen te voorkomen of te beperken, omzeilen, alsmede 

tegen personen die producten of diensten aanbieden of verkopen ten behoeve 

van dergelijke omzeiling. Bovendien waarborgt artikel 8, lid 3 van deze richtlijn 

dat rechthebbenden de mogelijkheid hebben om tussenpersonen wier diensten 

door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of 

naburige rechten, in rechte aan te spreken. Naar de mening van de Commissie 

zijn deze bepalingen hier vooral om de volgende twee redenen van belang.  

39. Om te beginnen duidt het bestaan van deze bepalingen erop dat de daarin 

omschreven handelingen ter omzeiling van technische voorzieningen, 

handelingen die zulke omzeiling mogelijk maken en dienstverlenende 
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handelingen door tussenpersonen ter facilitering van inbreuken niet zelf als 

inbreuken op de in hoofdstuk II van Richtlijn 2001/29 vastgelegde uitsluitende 

rechten – waaronder het recht van mededeling aan het publiek van artikel 3, lid 1 

– moeten worden aangemerkt. Anders zou het immers niet nodig zijn geweest op 

hiervoor deze afzonderlijke regelingen op te nemen in hoofdstuk III van de 

richtlijn. Een contextuele interpretatie ondersteunt dus de hiervoor weergegeven 

interpretatie van de Commissie. 

40. Daarnaast brengt het bestaan van deze bepalingen mee dat de interpretatie die de 

Commissie voorstaat, niet betekent dat aan de rechthebbenden niet een hoog 

beschermingsniveau zou worden gewaarborgd zodat zij een passende beloning 

kunnen ontvangen. Onder de richtlijn wordt deze partijen immers 

rechtsbescherming geboden tegen omzeiling van technische voorzieningen en 

bepaalde handelingen die inbreuken faciliteren. Deze bescherming komt 

bovenop de mogelijkheden om de partijen die inbreuk maken op het recht van 

mededeling aan het publiek van artikel 3, lid 1 Richtlijn 2001/29 zelf in rechte 

aan te spreken.11 Los daarvan kan nationaal recht in voorkomend geval ook 

voorzien in andere civielrechtelijke of strafrechtelijke rechtsmiddelen tegen 

inbreukmakende partijen en tegen partijen die zulke inbreuken mogelijk maken 

of faciliteren.  

41. Kortom, met de interpretatie die de Commissie voorstaat wordt niet voorbij 

gegaan aan de – op zichzelf in de regel volstrekt legitieme – zorgen en belangen 

van de rechthebbenden die zich kunnen voordoen bij de verkoop van apparaten 

zoals aan de orde in het hoofdgeding. Echter, deze zorgen en belangen worden in 

Richtlijn 2001/29 geadresseerd niet in het kader van de afbakening van het 

betreffende uitsluitende recht als zodanig, maar in het kader van de andere 

rechten en de rechtsbescherming waarin deze richtlijn eveneens voorziet. 

42. Ten derde wijst de Commissie op de doelstelling van het waarborgen van een 

rechtvaardig evenwicht van de rechten en belangen van alle betrokken partijen. 

In de optiek van de Commissie is dit een algemene doelstelling die ten grondslag 

                                                 
11  Zie in dit verband de overige bepalingen van art. 8 Richtlijn 2001/29, alsmede de bepalingen van 

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, Pb L 147, 30 april 2004, blz. 45. 
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ligt aan Richtlijn 2001/29. Niet alleen wordt – weliswaar in een specifieke 

context, maar niettemin in algemene bewoordingen – naar deze doelstelling 

verwezen in overweging 31 van de considerans daarvan. Een dergelijk 

evenwicht dient, volgens vaste rechtspraak van Uw Hof,12 ook te worden 

gewaarborgd waar verscheidene, conflicterende grondrechten in het geding 

zijn.13 In overweging 3 van de considerans van Richtlijn 2001/29, alsmede in de 

rechtspraak van Uw Hof,14 is bevestigd dat de Uniewetgever bij het vaststellen 

van deze richtlijn heeft beoogd om de grondrechten te eerbiedigen. 

43. Een te ruime uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ kan op 

onaanvaardbare wijze afdoen aan de rechten en gerechtvaardigde belangen van 

andere betrokken partijen dan de rechthebbenden en aldus het voornoemde 

nagestreefde evenwicht in gevaar brengen. Aldus zou het niet bijdragen tot de 

verwezenlijking van het resultaat dat met deze richtlijn werd beoogd, maar zou 

het daar juist afbreuk aan doen, mede in aanmerking nemend dat – zoals 

hiervoor uiteen gezet – de Uniewetgever heeft beoogd grenzen te stellen aan het 

toepassingsbereik van het recht van mededeling aan het publiek en uitdrukkelijk 

heeft voorzien in een aanvullende regeling die de rechthebbenden 

rechtsbescherming biedt ten aanzien van bepaalde inbreukmakende, omzeilende 

en faciliterende handelingen. 

44. Tot slot, een andersluidende interpretatie dan die welke de Commissie voorstaat 

lijkt ook tot onzekerheid te kunnen leiden, hetgeen tot aanmerkelijke praktische 

en juridische bezwaren kan leiden en op zichzelf al op gespannen voet staat met 

hetgeen de richtlijn beoogd te bereiken.15 Zo lijken in dat geval zich onder meer 

de volgende vragen te kunnen voordoen: 

                                                 
12  Zie bv. HvJ zaak C-580/13, Coty Germany, ECLI:EU:C:2015:485, punt 34; HvJ zaak C-314/12, UPC 

Telekabel Wien, ECLI:EU:C:2014:192, punten 44-46; HvJ zaak C-70/10, Scarlet Extended, 
ECLI:EU:C:2011:771, punten 44-46; HvJ zaak C-360/10, SABAM, ECLI:EU:C:2012:85, punt 43; HvJ 
zaak C-275/06, Promusicae, ECLI:EU:C:2008:54, punten 62-68. 

13  Gedacht kan worden aan het recht op bescherming van intellectueel eigendom als onderdeel van het 
recht op eigendom; het recht op een doeltreffende voorziening in rechte; het recht op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie; en de vrijheid van ondernemerschap. Zie art. 17, 47, 11 resp. 16 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  

14  Zie m.n. HvJ zaak C-201/13, Deckmyn, ECLI:EU:C:2014:2132, punt 25. 

15  Zie m.n. overweging 4 van de considerans van Richtlijn 2001/29. 
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 Weet een persoon die add-ons installeert op een apparaat zoals een 

mediaspeler altijd welke hyperlinks zij bevatten? En kan van deze persoon 

worden gevraagd dat hij dat in alle gevallen weet?  

 Zo ja, kan – voor zover het bestaan of ontbreken van zulke toestemming in 

dit kader van belang is16 – van deze persoon worden gevraagd dat hij steeds 

nagaat of de werken waartoe toegang wordt verkregen door middel van die 

hyperlinks die zich bevinden in de add-ons die zijn geïnstalleerd op dat 

apparaat in alle gevallen met toestemming van de rechthebbenden 

toegankelijk zijn gemaakt? En welk moment is dan beslissend, in 

aanmerking genomen dat websites dynamisch zijn? En brengt in dat geval 

de aanwezigheid op een dergelijk apparaat van één enkele add-on met één 

enkele hyperlink naar een website waarop één enkel werk zonder 

toestemming van de rechthebbende ter beschikking is gesteld mee dat de 

verkoop van dat apparaat per se strijdig is het recht op mededeling aan het 

publiek van artikel 3, lid 1 van Richtlijn 2001/29? Zo nee, vanaf welk 

moment is zulks dan aan de orde? 

 En is alleen de eigenlijke verkoop van het apparaat strijdig met dit recht, of 

ook reeds het ter verkoop aanbieden, of zelfs alleen al de productie van dat 

apparaat of de installatie van de add-ons op dat apparaat? Wat indien al deze 

handelingen door verschillende personen worden verricht? Waar en hoe 

dient wat dit betreft de grens te worden getrokken? 

45. Sommige van zulke vragen zijn wellicht betrekkelijk eenvoudig te 

beantwoorden in het licht van de specifieke omstandigheden van de situatie dat 

aan de orde is in het hoofdgeding. Echter, deze prejudiciële procedure draait 

primair om de uitleg van de toepasselijke bepalingen van Unierecht, en niet om 

de beslechting van het individuele geschil in het hoofdgeding. Daarom moet 

naar de mening van de Commissie ook rekening worden gehouden met 

omstandigheden die zich meer in het algemeen redelijkerwijs kunnen voordoen.  

 

                                                 
16  Zie punten 19 en 20 in het voorgaande. 
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46. Verder is het op zichzelf waar dat niet is uitgesloten dat vragen zoals de 

bovenstaande zich ook kunnen voordoen wanneer – in lijn met de interpretatie 

die de Commissie voorstaat – zou worden geoordeeld dat in een geval als het 

onderhavige de persoon die het betreffende apparaat verkoopt geen ‘handeling 

bestaande in een mededeling’ verricht. Niettemin lijken zulke vragen zich in het 

bijzonder voor te doen bij een tegengesteld oordeel. Dit komt voornamelijk 

omdat deze vragen grotendeels betrekking hebben op subjectieve elementen. 

Zulke elementen lenen zich in de regel niet goed om als bepalend criterium bij 

de afbakening van het uitsluitende recht waar het hier om gaat. De geëigende 

plaats om rekening te houden met zulke elementen is juist in het stadium van de 

rechtsbescherming. Niet voor niets wordt in artikel 6 van de richtlijn 

uitdrukkelijk ingegaan op een aantal van deze elementen.17 

47. Afrondend wenst de Commissie te onderstrepen dat zij niet betoogt, en evenmin 

wenst te suggereren, dat de handelswijze van de verkoper in het hoofdgeding 

noodzakelijkerwijs rechtmatig zou zijn of onbestraft zou moeten blijven. Maar 

die vraag is hier ook niet aan de orde. Waar het nu om gaat, is uitsluitend de 

vraag of deze handelswijze al dan niet een ‘handeling bestaande in een 

mededeling’ in de zin van artikel 3, lid 1 Richtlijn 2001/29 betreft. Het antwoord 

op deze laatste vraag dient volgens de Commissie, om de hiervoor uiteen gezette 

redenen, ontkennend te luiden.  

48. Dit standpunt brengt tevens mee dat de specifieke omstandigheden die de 

verwijzende rechter noemt (toestemming oorspronkelijke beschikbaarstelling 

betrokken werken; vrije beschikbaarheid add-ons; toegang tot websites en 

werken zonder mediaspeler) in dit verband niet doorslaggevend zijn. Deze 

omstandigheden lijken immers (hooguit) van belang voor de beoordeling ten 

aanzien van het tweede element, te weten het bestaan van een (al dan niet nieuw) 

publiek. Uit het voorgaande volgt dat in het onderhavige geval in de optiek van 

de Commissie aan deze beoordeling niet wordt toegekomen. 

                                                 
17  Zie in dit verband ook HvJ zaak C-355/12, Nintendo, ECLI:EU:C:2014:25, punten 34-36. 
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4.2. Vragen 3 en 4: uitzondering voor tijdelijke reproductiehandelingen 

49. De derde en de vierde prejudiciële vragen betreffen een aspect van het geschil in 

het hoofdgeding dat grotendeels los lijkt te staan van het voorgaande. Deze 

vragen zien niet op het recht van mededeling aan het publiek van artikel 3 

Richtlijn 2001/29, maar op het reproductierecht van artikel 2 daarvan.  

50. Meer specifiek wenst de verwijzende rechter met deze vragen in wezen te 

vernemen of de uitzondering op dit laatstgenoemde recht voor tijdelijke 

reproductiehandelingen die is opgenomen in artikel 5, lid 1 aldus moet worden 

uitgelegd, dat geen sprake is van ‘rechtmatig gebruik’ in de zin van punt b van 

deze bepaling in een situatie waar een eindgebruiker een tijdelijke reproductie 

maakt van een auteursrechtelijk beschermd werk bij het streamen van dat werk 

van een website van een derde waarop dit werk zonder toestemming van de 

rechthebbende op dat werk wordt aangeboden. In het geval van een ontkennend 

antwoord, wenst de verwijzende rechter voorts te vernemen of het maken van de 

tijdelijke reproductie dan strijdig is met de ‘driestappentoets’ bedoeld in artikel 

5, lid 5 Richtlijn 2001/29. 

51. Naar de mening van de Commissie zijn deze vragen, in afwijking van de 

algemene premisse van relevantie van prejudiciële vragen, echter hypothetisch 

van aard en behoeven zij derhalve geen beantwoording.18  

52. Uit het verwijzingsvonnis blijkt namelijk duidelijk dat deze vraag verband houdt 

met het (eigenlijke) streamen van auteursrechtelijk beschermde werken, en niet 

met de verkoop van filmspelers. De gestelde vragen vermelden ook uitdrukkelijk 

dat dat het de eindgebruikers zijn die de desbetreffende handelingen verrichten, 

en dus niet de verkoper, de heer Wullems. Het geschil in het hoofdgeding betreft 

echter enkel de activiteiten van de heer Wullems, en meer specifiek zijn 

activiteiten ten aanzien van de verkoop van de filmspelers.  

53. Voor het geval Uw Hof van mening zou zijn dat deze vraag, niettegenstaande 

het voorgaande, toch beantwoording behoeft, merkt de Commissie op 

subsidiaire basis het volgende op. 

                                                 
18  Zie bv HvJ zaak C-567/07, Woonstichting Sint Servatius, ECLI:EU:C:2009:593, punten 42-43. 
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54. Vooropgesteld moet worden dat artikel 5, lid 1 Richtlijn 2001/29 vijf 

cumulatieve voorwaarden bevat.19 De onderhavige vraag ziet uitsluitend op de 

vierde voorwaarde daarvan. Deze voorwaarde bestaat uit twee alternatieve 

elementen, waarbij het hier uitsluitend gaat om het tweede alternatief, vastgelegd 

in punt b van dit artikellid, te weten of de reproductiehandeling als enig doel 

heeft een rechtmatig gebruik van een beschermd werk mogelijk te maken. 

55. Gelet op de rechtspraak van Uw Hof, dient het antwoord op de bovenstaande 

vraag naar de mening van de Commissie ontkennend te luiden.  

56. Met name in de zaken Premier League en Infopaq heeft Uw Hof het begrip 

‘gebruik’ in de zin van punt b van artikel 5, lid 1 Richtlijn 2001/29 namelijk 

uitgelegd als betrekking hebbende op de desbetreffende activiteit van de 

eindgebruiker. Zo concentreerde Uw Hof zich in Premier League wat dit betreft 

enkel op degene die de betrokken televisie-uitzendingen ontving. Het feit dat 

gebruik van de betrokken werken door de rechthebbenden niet was toegestaan, 

deed niet af aan de rechtmatigheid van deze activiteit als zodanig.20 In Infopaq 

volgende Uw Hof een soortgelijke redenering waar het ging om het maken van 

een samenvatting van persartikelen.21 En hoewel deze vierde voorwaarde niet ter 

discussie stond in de zaak Public Relations Consultants, werd het vraagstuk van 

de toepasselijkheid van de uitzondering van artikel 5, lid 1 ook in die zaak 

benaderd vanuit het oogpunt van de activiteiten van de eindgebruiker.22 

57. Wanneer het onderhavige geval eveneens op deze wijze wordt geanalyseerd, 

lijkt de conclusie te moeten zijn dat het ontbreken van toestemming van de 

rechthebbende waar het gaat om het beschikbaar maken van het betrokken werk 

op de desbetreffende website, op zichzelf niet afdoet aan de rechtmatigheid van 

het gebruik van een apparaat zoals aan de orde in het hoofdgeding door de 

eindgebruiker. De tijdelijke reproductie die wordt gemaakt als onderdeel van het 

                                                 
19  HvJ zaak C-360/13, Public Relations Consultants (Meltwater), ECLI:EU:C:2014:1195, punt 22; HvJ 

gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Premier League, punt 161. 

20  HvJ gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Premier League, punten 167-173. 

21  HvJ beschikking zaak C-302/10, Infopaq, ECLI:EU:C:2012:2012:16, punten 41-45. 

22  HvJ zaak C-360/13, Public Relations Consultants (Meltwater), punten 25-52. 
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technisch procedé van streaming door deze eindgebruiker lijkt op zichzelf 

immers geen handeling die is beperkt op basis van Unierecht of nationaal recht. 

58. Tot slot, wat betreft de vraag naar de ‘driestappentoets’ bedoeld in artikel 5, lid 5 

Richtlijn 2001/29, heeft Uw Hof reeds verduidelijkt dat deze bepaling niet is 

bedoeld om effect te hebben op de materiële inhoud van de onder artikel 5, lid 2 

van deze richtlijn vallende bepalingen.23 De conclusie lijkt hetzelfde te moeten 

zijn waar het gaat om de bepalingen van lid 1 van dat artikel. Dit brengt mee dat 

geen sprake lijkt van strijdigheid met deze bepaling als zodanig.  

5. CONCLUSIE 

59. 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 3, lid 1 Richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd, dat geen 

sprake is van een 'handeling bestaande in een mededeling', en daarmee 

dus evenmin van een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van deze 

bepaling, in een situatie als aan de orde in het hoofdgeding, waar de 

bestreden handeling bestaat uit de verkoop van een apparaat waarop 

software is geïnstalleerd waarin hyperlinks zijn opgenomen die de 

eindgebruiker van dat apparaat in staat stellen om, nadat hij het apparaat 

heeft aangesloten op het internet en de links heeft aangeklikt, toegang te 

verkrijgen tot auteursrechtelijk beschermde werken die beschikbaar zijn 

op deze websites. 

2) Voor zover deze vraag in het onderhavige geval beantwoording behoeft, 

dient de uitzondering voor tijdelijke reproductiehandelingen uit artikel 5, 

lid 1 Richtlijn 2001/29 niet te worden uitgelegd in de zin dat geen sprake is 

van ‘rechtmatig gebruik’ als bedoeld in punt b van deze bepaling, in een 

situatie waar de eindgebruiker een tijdelijke reproductie maakt van een 

auteursrechtelijk beschermd werk bij het streamen van dat werk van een 

website van een derde waarop dit werk zonder toestemming van de 

                                                 
23  HvJ zaak C-463/12, Nokia Danmark, ECLI:EU:C:2015:155, punt 89; HvJ zaak C-435/12, ACI Adam, 

ECLI:EU:C:2014:254, punten 24-26. 
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rechthebbende op dat werk ter beschikking wordt gesteld. In die situatie 

dient artikel 5, lid 5 van deze richtlijn evenmin te worden uitgelegd in de 

zin dat sprake is van strijdigheid met de 'driestappentoets' vastgelegd in 

deze bepaling. 

 Julie Samnadda Tibor Scharf  Folkert Wilman 

Gemachtigden van de Commissie 


