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Samenvatting 

 

In 2010-2011 werden bij het Parlement verschillende wetsvoorstellen ingediend in verband met de 

naleving van het auteursrecht op internet
1
.  

 

Uit de memorie van toelichting blijkt dat deze voorstellen zijn ingegeven door de vaststelling dat dagelijks 

allerlei inbreuken op grote schaal op de auteursrechten en naburige rechten worden gepleegd en dat de 

auteurs en andere rechthebbenden uit de massale exploitatie van hun werken en prestaties niet de 

inkomsten halen die hen toekomen. 

 

Gezien de noodzaak van een evenwichtige benadering van de problematiek in verband met de naleving 

van de intellectuele eigendomsrechten in een digitale omgeving, en aangezien het een complexe 

problematiek betreft, waarbij rekening dient te worden gehouden met verschillende juridische domeinen, 

met de ontwikkelingen op Europees niveau en met de rechtstechnische aspecten van de verschillende 

benaderingswijzen, heeft de minister van Economie de Raad voor de Intellectuele Eigendom verzocht 

een advies uit te brengen over die verschillende wetsvoorstellen.   

 

In het voorliggende advies wordt niet uitvoerig ingegaan op deze zo complexe en ruime problematiek. Het 

heeft voornamelijk tot doel: 

 

1° advies te verstrekken over de wetsvoorstellen betreffende de naleving van het auteursrecht op het 

internet, die momenteel hangende zijn bij het Parlement. Het betreft afdeling 3 van hoofdstuk I van dit 

advies;  

 

2° een algemene beschrijving te geven van de verschillende mogelijke modellen om naleving van het 

auteursrecht op internet te garanderen. Die beschrijving is gestoeld op een vergelijkende analyse van de 

situatie in het buitenland, die werd uitgevoerd door het universitair onderzoekscentrum Crids
2
., op 

verzoek van de Federale Overheidsdienst Economie. Ze is terug te vinden in hoofdstuk 2 van dit advies;  

 

3° verschillende maatregelen te onderzoeken om het legaal aanbod van beschermde werken en 

prestaties op internet te bevorderen. Dat onderzoek vormt het voorwerp van hoofdstuk 3 van dit advies.  

 

Voorafgaand aan deze drie delen van het advies, wordt de aandacht gevestigd op enerzijds de soorten 

van exploitatie van beschermde werken op het internet en de kwalificatie van deze exploitatievormen ten 

opzichte van het auteursrecht (hoofdstuk 1, afdeling 1) en, anderzijds, de aansprakelijkheidsregels bij 

schendingen van het auteursrecht op internet, meer bepaald wat betreft sommige internetproviders. 

Het advies zelf, daarentegen, dekt niet op exhaustieve wijze de huidige stand van het recht betreffende 

de naleving van de intellectuele eigendomsrechten, met name inzake het gerechtelijk recht en het 

strafrecht. Het advies bevat ook geen economische analyse van de impact van auteursrechtelijke 

                                                           
1
 Wetsvoorstel ingediend door dhr. Jacky MORAEL en mevr. Freya PIRYNS, tot aanpassing van de inning van het 

auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers 
beschermd wordt, Senaat 2010-2011, document 5-590/1, Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van 
culturele creaties op het internet, ingediend door dhr. Richard MILLER, Senaat 2010-2011, 5-741/001, Wetsvoorstel 
tot wijziging van artikel 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, wat de 
verantwoordelijkheid van de tussenpersonen betreft bij schendingen van het auteursrecht en de naburige rechten, 
ingediend door mevr. Karine LALIEUX c.s., De Kamer, Doc 53, 1084/001  
2
 C. COLIN en S. HALLEMANS, Etude sur le téléchargement illégal d’œuvres sur internet, 5 april 2012. 
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schendingen op het internet, voor de creatieve industrie. Het verrichten van dergelijk economisch 

studiewerk wordt overigens aanbevolen door de Raad voor de intellectuele eigendom (zie hoofdstuk 4).  

 

Onder voorbehoud van de specifieke bemerkingen in het verdere advies, verdedigen de leden van de 

Raad de volgende algemene standpunten: 

 

1. Het is in het algemeen belang dat wetten ook hun volle toepassing kennen op het Internet. Zo ook 

dient het auteursrecht en de naburige rechten te worden nageleefd en effectief gehandhaafd voor de 

verschillende vormen van exploitaties van werken en prestaties op het internet. Een status-quo van 

de huidige situatie zou schadelijk zijn voor de auteurs en andere rechthebbenden. 

 

2. De juridische middelen om het auteursrecht op internet te doen naleven moeten in verhouding staan 

tot het legitieme doel dat wordt nagestreefd, namelijk de houders van rechten in staat stellen om ook 

op het internet hun werken en prestaties te valoriseren. Die maatregelen moeten niet absoluut zijn 

en, zoals aangegeven door het Hof van Justitie van de Europese Unie, rekening houden met andere 

vrijheden en fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van ondernemen, 

de bescherming van de privacy en het recht op een eerlijk proces. Ze moeten bovendien in 

overeenstemming zijn met de specifieke regels betreffende de aansprakelijkheid voor bepaalde 

activiteiten van internetdienstverleners die als tussenpersoon optreden, als bedoeld in het Europese 

recht.  

 

3. De juridische middelen om het auteursrecht te doen naleven op het internet moeten een aanvulling 

zijn bij maatregelen die het wettelijke aanbod van beschermde werken op het internet stimuleren, en 

moeten samen met andere maatregelen (zie hoofdstuk 3) bijdragen tot de uitbreiding en de 

bescherming van dergelijk aanbod. 

 

4. De juridische middelen om het auteursrecht te doen naleven op het internet moeten een juridische 

zekerheid en voorspelbaarheid bieden aan alle betrokken actoren: houders van rechten, aanbieders 

van content, internetproviders die als tussenpersoon optreden, gebruikers en consumenten; Een 

status-quo zou schadelijk zijn voor de auteurs en andere rechthebbenden. 

 

5. Het bestaande juridische kader moet geanalyseerd worden om duplicatie en overlapping van 

rechtsmiddelen te vermijden. 

 

6. Er bestaat geen uniek juridisch model om een effectieve naleving van het auteursrecht op het internet 

te verzekeren.  

 

Men moet veeleer, rekening houdende met het bestaande juridische arsenaal, een reeks 

maatregelen overwegen die, enerzijds, « het onwettig ter beschikking stellen van beschermde werken 

en prestaties » (maatregelen “stroomopwaarts”) en, anderzijds, « het ontvangen/reproduceren van 

beschermde werken en prestaties die illegaal op internet werden geplaatst » (maatregelen 

“stroomafwaarts”) beogen (zie hoofdstuk 2).  

 

Er moet voorrang worden gegeven aan maatregelen, die erop gericht zijn die activiteiten te doen 

stopzetten waarbij op duidelijk onwettige wijze en op grote schaal, vanuit kwantitatief of kwalitatief 

oogpunt, beschermde werken en prestaties op het internet ter beschikking worden gesteld. 
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Wat maatregelen ten aanzien van consumenten betreft, is de Raad van mening dat een 

pedagogische aanpak moet worden verkozen, bijvoorbeeld in de vorm van waarschuwingen, boven 

een algemene repressieve aanpak die de Raad niet aanbevolen acht.    

 

Om de fundamentele vrijheden en rechten te eerbiedigen, moeten deze maatregelen meer bepaald 

de vorm aannemen van « notice and action » procedures en, indien mogelijk, gebaseerd zijn op een 

nauwe en actieve samenwerking tussen houders van rechten, internetproviders en overheden. Om 

het proportionaliteitsprincipe te garanderen, zullen deze maatregelen voldoende precies moeten 

worden verwoord. 

 

7. Over de vraag of de uitzondering voor privékopie de reproductie van werken die onwettig op internet 

ter beschikking worden gesteld al dan niet dekt, bestaat er geen consensus binnen de Raad. 

 

8. Alhoewel de Raad de doelstellingen deelt die worden nagestreefd door de wetsvoorstellen die bij het 

Parlement werden ingediend, met name het verzekeren van de naleving van het auteursrecht op 

internet, meent hij eveneens dat sommige essentiële elementen in die wetsvoorstellen gevoelige 

juridische vragen doen rijzen en een miskenning zouden kunnen inhouden van de internationale en 

Europese verplichtingen die België moet naleven.  
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Inleiding 

 

In het parlement werden in 2010-2011 verschillende wetsvoorstellen ingediend met betrekking tot de 

handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Aangezien de kwestie cruciaal is voor 

de auteurs en de rechthebbenden, het nodig is om een evenwichtige benadering te voorzien voor de 

problematiek van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in een digitale omgeving en het een 

complexe materie betreft die moet behandeld worden rekening houdend met verschillende 

rechtsdomeinen, met de ontwikkelingen op Europees vlak, en met de juridisch - technische aspecten van 

de verschillende benaderingen, heeft de Minister van Economie de Raad voor de Intellectuele Eigendom 

verzocht om een advies te verstrekken over onder meer de verschillende wetsvoorstellen.  

 

De Raad heeft zich tijdens zijn vergadering van 14 september 2011 akkoord verklaard dat volgende 

personen – o.w.v. hun nuttige bijdrage aan de discussies over dit agendapunt - aan de vergaderingen 

van de Raad zullen deelnemen:  

 

- Mevrouw COLIN en mevrouw Hallemans, onderzoeksters bij het CRIDS, die een studie over de 

wetsvoorstellen die ingediend werden in de Senaat, uitgevoerd heeft;  

- Mevrouw VAN DE VELDE, vertegenwoordiger van ISPA, de Belgische Internet Service Providers 

Association.  

 

Gelet op, enerzijds, de verscheidenheid van de op Internet verleende diensten (acces, hosting, enz.) en 

de actoren die dergelijke diensten op Internet verlenen, en anderzijds, de noodzaak om een zo groot 

mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende belanghebbenden te garanderen, heeft de Raad 

aanvaard dat twee bijkomende vertegenwoordigers van ISPA aan de verdere discussie deelnemen. Op 

die wijze kunnen de verschillende categorieën van Internet dienstverleners op een meer adequate wijze 

worden vertegenwoordigd. Het gaat meer bepaald om:  

 

- Mevrouw De VINK, vertegenwoordiger van ISPA, de Belgische Internet Service Providers Association; 

- Mevrouw LEGROS, vertegenwoordiger van ISPA, de Belgische Internet Service Providers Association. 

 

Tijdens de vergadering van de Raad van 21 oktober 2011 vond een presentatie plaats door de heer 

Christophe Van Mechelen van de Belgian Anti-Piracy Federation (BAF) over de technieken die gebruikt 

worden voor het uitwisselen en aanbieden van beschermde werken en prestaties op het Internet
3
. 

 

De Raad heeft dit onderwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 14/09/2011, 21/10/2011, 

23/11/2011, 19/12/2011, 29/02/2012, 19/04/2012, 5/06/2012 en 29/06/2012, en heeft daarbij volgend 

advies verleend. 

 

De Raad heeft gepoogd om, enerzijds, zich een voldoende ruim beeld te verschaffen van de aspecten die 

van belang zijn bij de problematiek van de handhaving van auteursrechten op het internet en, anderzijds, 

                                                           
3
 Globaal gezien werden vier technieken gepresenteerd: 

1) P2P: PCs kunnen via een ge(de)centraliseerd netwerk files met “peers” (gelijken) delen  
2) direct download sites: Zij stellen gebruikers in staat files (al dan niet beschermde inhoud) rechtstreeks te uploaden 
op of te downloaden vanaf de site.  
3) streaming: sites die het online beluisteren van muziek, bekijken van film en tv programma’s mogelijk maken 
4) newsgroups: boodschappen (met content of links naar content) worden “gepost” in discussiegroepen  
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zo veel mogelijk aan te sluiten bij het juridische referentiekader dat momenteel geboden wordt door de 

Europese en Belgische wetgeving. 

 

Rekening houdend met het voorgaande, heeft de Raad beslist zijn advies te structureren aan de hand 

van de volgende thema’s: 

 

Hoofdstuk I - Terbeschikkingstelling en ontvangst van beschermde werken en prestaties op het internet  

 

Afdeling 1 - Verschijningsvormen, juridische en praktische aspecten  

Afdeling 2 - Kwalificatie van de handelingen die onder het auteursrecht vallen- toerekenbaarheid 

en aansprakelijkheid 

Afdeling 3 - Analyse van de wetsvoorstellen 

 

Hoofdstuk II - Vergelijkend onderzoek van de verschillende modellen die strekken tot de handhaving van 

het auteursrecht en de naburige rechten op het internet 

 

Hoofdstuk III - Bescherming en promotie legaal aanbod  

 

Hoofdstuk IV - Beschrijving van het fenomeen – economische impact 
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Hoofdstuk I - Beschikbaarstelling en ontvangst van beschermde werken en prestaties op het 

internet 

 

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke juridische implicaties er verbonden zijn aan het ter beschikking 

stellen en het ontvangen van door het auteursrecht beschermde werken en prestaties op het internet. Dit 

hoofdstuk beschrijft welke auteursrechten en naburige rechten aan de orde zijn bij het ter beschikking 

stellen en ontvangen van beschermde werken en prestaties via het internet (Afdeling I), aan wie die 

auteursrechtelijke handelingen kunnen toegerekend worden (Afdeling II), en analyseert de 

wetsvoorstellen 5-590, 5-741 en 1084 (Afdeling III).  

 

AFDELING 1 - Verschijningsvormen en juridische aspecten 

 

DE BESCHIKBAARSTELLING EN “ONTVANGST” VAN BESCHERMDE WERKEN EN PRESTATIES OP HET INTERNET: 

VERSCHIJNINGSVORMEN EN JURIDISCHE KWALIFICATIE 

 

In de internetcontext kunnen werken en prestaties die beschermd zijn door het auteursrecht of een 

naburig recht op verschillende manieren ter beschikking worden gesteld en “ontvangen” waarbij 

verschillende auteursrechtelijke aspecten kunnen spelen. Op auteursrechtelijk vlak zullen voornamelijk 

het recht van mededeling aan het publiek (met daarbij het recht van terbeschikkingstelling) en/of het 

reproductierecht in het geding zijn bij het beschikbaar stellen van beschermde werken of prestaties
4
.  

 

Relevante rechten 

 

In 2001 heeft de Europese Unie de richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 

auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (de "Informatiemaatschappij richtlijn") 

aangenomen. Deze richtlijn harmoniseert een reeks exclusieve rechten die online distributie dekken van 

beschermde werken en prestaties. België heeft deze richtlijn omgezet bij wet van 22 mei 2005.  

 

De volgende exclusieve rechten zijn bijvoorbeeld betrokken bij het ter beschikking stellen en ontvangen
5
 

van auteursrechtelijk beschermde werken via het internet: 

 

- Het exclusieve reproductierecht, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Informatiemaatschappij-richtlijn 

heeft betrekking op alle vormen van reproductie gemaakt in het proces van online distributie. In die 

context omvat het recht van reproductie het recht om het werk te reproduceren door het maken van 

                                                           
4
 Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 1 (auteurs), 35 (uitvoerende kunstenaars) en 39 (producenten van 

fonogrammen en van eerste vastleggingen van films) en 44 (omroeporganisaties) van de Auteurswet, en in de 
artikelen 2 en 3 van de Europese Richtlijn 2001/29. Voor de auteurs luidt artikel 1, § 1, eerste en vierde lid van 
Belgische auteurswet als volgt: “Artikel 1. § 1. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht 
om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te 
reproduceren of te laten reproduceren.  
(…) 
Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens (ongeacht) welk procédé 
(, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op 
een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn,) aan het publiek mede te delen.  
5
 De term « ontvangst » wordt gebruikt in de ruime zin en beoogt zowel het downloaden als de ontvangst van een 

werk of prestatie doorgegeven via streaming. 
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digitale kopieën. Digitale kopieën omvatten reproducties in een elektronische omgeving bijv. uploaden, 

downloaden, het opslagen op harde schijf. Bepaalde tijdelijke kopieën zijn echter gedekt door een 

uitzondering op het reproductierecht op grond van artikel 5 (1) van de richtlijn informatiemaatschappij
6
. 

 

- Het exclusieve recht van mededeling aan het publiek omschreven in artikel 3 van de richtlijn 

informatiemaatschappij, en verder gepreciseerd in overweging (23) van de richtlijn geldt voor elke 

mededeling van de werken die wordt gedaan aan de leden van het publiek die niet aanwezig zijn op de 

plaats van oorsprong van de mededeling.  

 

- Het exclusieve recht van beschikbaarstelling voor het publiek dat betrekking heeft op "on-demand" 

services, en is toegekend aan auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en van 

eerste vastleggingen van films en aan omroeporganisaties. 

 

Het recht van beschikbaarstelling voor het publiek is een nieuw recht dat voor de eerste keer op EU vlak 

werd geïntroduceerd door de richtlijn ”informatiemaatschappij”. Dit werd vooral gedaan om te kunnen 

omgaan met nieuwe vormen van uitbating van de beschermde werken die teweeg gebracht werden door 

de evolutie en convergentie van de technologieën en in het bijzonder on-demand diensten, die niet 

duidelijk door het recht van mededeling aan het publiek afgedekt waren in de verschillende lidstaten. 

Deze uitbatingen worden gekenmerkt door het feit dat zĳ voor leden van het publiek op de door hen 

individueel gekozen plaats en tĳd toegankelĳk zĳn. 

 

In de Belgische auteurswet wordt het recht van beschikbaarstelling aan het publiek, beschouwd als 

onderdeel van het ruimere recht van mededeling aan het publiek. Auteurs, uitvoerende kunstenaars, 

producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films beschikken over een 

dergelijk “volledig” recht van mededeling aan het publiek. Omroeporganisaties beschikken echter over 

meer beperkte prerogatieven, waaronder met name het recht van beschikbaarstelling. Alle voorgaande 

categorieën van rechthebbenden beschikken over een ruim geïnterpreteerd reproductierecht. 

 

Het aantal rechten en categorieën van rechthebbenden betrokken bij de handeling van 

beschikbaarstelling is afhankelijk van het type van werken en prestaties (muziek, audiovisueel, foto, 

literair, software). Deze rechten kunnen in licentie gegeven worden aan platforms van wettelijk aanbod 

door een verscheidenheid van rechthebbenden die individueel of collectief handelen. Elke categorie van 

rechthebbenden kan alleen de toestemming geven voor de rechten waarover zij beschikken op het 

beschermd werk en/of de beschermde prestatie. 

 

In het geval van muziek bijvoorbeeld, heeft een downloadplatform een toelating nodig van alle betrokken 

rechthebbenden, namelijk: 

 

- het reproductierecht en het recht van mededeling aan het publiek van de auteurs (de auteurs die 

de rechten bezitten op de compositie en de teksten),  

                                                           
6
 Art. 5.1 van richtlijn 2001/29 luidt: “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 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. 
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- de naburige rechten van de producenten van fonogrammen op hun prestaties (reproductierecht 

en recht van mededeling aan het publiek).  

- en de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars op hun prestaties (reproductierecht en 

recht van mededeling aan het publiek). 

 

Hierna worden enkele verschijningsvormen weergegeven, en wordt aangegeven welke auteursrechten 

daarbij a priori van toepassing lijken. 

 

Typegeval 1) Het ter beschikking stellen van beschermde werken en prestaties voor een download 

die op permanente wijze kan bewaard worden  

 

Wanneer beschermde werken en prestaties ter beschikking worden gesteld voor een download zal van 

de kant van de aanbieder van inhoud sprake zijn van een mededeling aan het publiek (meer concreet 

nog het recht van beschikbaarstelling), en doorgaans ook van een reproductie.  

 

Aan de kant van degene die downloadt zal sprake zijn van een reproductie, aangezien hij het bestand 

opslaat op zijn computer of MP3 speler, …  

 

Samengevat: Auteursrechtelijke kwalificatie: wat de beschikbaarstelling betreft, is er sprake van 

mededeling aan het publiek en reproductie, aan downloadzijde is er sprake van een reproductie. 

 

Typegeval 2) Het ter beschikking stellen van beschermde werken en prestaties aan de gebruikers 

om ze op aanvraag te laten beluisteren/bekijken zonder mogelijkheid van bewaring (b.v. websites 

waar men zelf gekozen liedjes kan beluisteren of zelf gekozen films of videofragmenten kan 

bekijken via techniek van streaming, …) 

 

Auteursrechtelijke kwalificatie: wat de beschikbaarstelling betreft is er sprake van mededeling aan het 

publiek en reproductie. De vraag rijst of er aan ontvangstzijde sprake van een auteursrechtelijk relevante 

handeling, meer bepaald een reproductie. In dit verband moet opgemerkt worden dat volgens de nieuwe 

definitie van het reproductierecht, zoals geïntroduceerd door artikel 2 van richtlijn 2001/29 tijdelijke 

reproductiehandelingen, hoe kort deze ook moge zijn, in principe onder het toepassingsgebied van het 

reproductierecht vallen. Tijdelijke reproductiehandelingen die aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen, 

kunnen evenwel worden vrijgesteld (artikel 5.1 richtlijn - artikel 21, § 3 Auteurswet). Indien men dus kan 

aannemen dat aan ontvangstzijde, ook bij het louter beluisteren of bekijken zonder opslaan van het werk 

sprake is van een reproductie, dan rijst de vraag of deze reproductie onder het toepassingsgebied valt 

het begrip “tijdelijke reproductiehandeling” in de zin van art. 5.1 van richtlijn 2001/29 of 21, § 3 

Auteurswet
7
. 

 

Wat de draagwijdte van het reproductierecht betreft kan verwezen worden naar het arrest Infopaq 

(HvJEG 16 juli 2009, zaak C-5/08).  

 

                                                           
7
 Artikel 5.1 van richtlijn 2001/29 bepaalt: 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 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. 
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Het Deense bedrijf Infopaq scande en indexeerde persartikelen op zoektermen en bij iedere 

overeenkomst werden elf woorden uit het gevonden artikel via een data-capture procédé geconverteerd 

in TIFF en tekstbestanden, opgeslagen in het computergeheugen en geprint. De Deense 

dagbladuitgevers spraken Infopaq hierover aan. (Infopaq beriep zich op de uitzondering in Deens recht 

die artikel 5(1) van richtlijn 2001/29/EG omzette).  

 

Het Hof, uitspraak doend over een reeks prejudiciële vragen, stelde onder meer: (70) Daarom dient te 

worden vastgesteld dat de laatste handeling van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde data-

captureprocedé, waarbij Infopaq de fragmenten van elf woorden print, geen handeling van voorbijgaande 

aard in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt.” 

 

Het hof verklaarde tevens voor recht dat een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé 

waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt 

opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 

van richtlijn 2001/29/EG. Het Hof laat het aan de nationale rechter over om te beoordelen of dit ook het 

geval is. 

 

Typegeval 3) het lineair (op een tijdstip bepaald door de aanbieder en dus niet op aanvraag) ter 

beschikking stellen van beschermde werken en prestaties aan de gebruikers om ze te laten 

beluisteren/bekijken zonder mogelijkheid van bewaring (b.v. Simulcasting, d.w.z. streamen van 

radio en TV uitzendingen tegelijk met de uitzending langs traditionele weg) 

 

Auteursrechtelijke kwalificatie: wat de beschikbaarstelling betreft, is er sprake van mededeling aan het 

publiek. De vraag rijst of er wat de beschikbaarstelling betreft ook sprake is van een reproductie. Aan 

ontvangstzijde rijst net als bij de vorige situatie de vraag of er, indien er sprake is van een reproductie, 

deze kan gekwalificeerd worden als een tijdelijke reproductie in de zin van artikel 5.1 van richtlijn 2001/29 

en art. 21, § 3 Auteurswet. 

 

Wat de draagwijdte van het reproductierecht betreft kan verwezen worden naar het arrest Premier 

League (HvJEG 4 oktober 2011, gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08). 

 

Premier League verzette zich ertegen dat Engelse café-uitbaters satellietabonnementen met 

bijbehorende decodeerapparatuur uit Griekenland gebruikten, waarmee zij hun klanten Premier League 

voetbal konden aanbieden tegen aanmerkelijk lagere kosten dan wanneer zij een abonnement hadden 

genomen bij de Britse licentienemer BSkyB. De sportuitzendingen bevatten auteursrechtelijk beschermde 

werken van Premier League. Een van de prejudiciële vragen die aan het Hof werd gesteld was of de 

café-uitbaters een inbreuk op het auteursrecht plegen doordat de beschermde werken werden 

gereproduceerd in het geheugen van de decoders en op de televisieschermen, of dat deze handelingen 

worden gedekt door de verplichte uitzondering voor tijdelijke reproductiehandelingen (artikel 5 lid 1 van 

richtlijn 2001/29/EG). Het Hof verklaarde onder meer voor recht dat: “5) (…) het reproductierecht ook 

geldt voor fragmenten van voorbijgaande aard van de werken in het geheugen van een satellietdecoder 

en op een televisiescherm, op voorwaarde dat die fragmenten bestanddelen bevatten die de uitdrukking 

vormen van de eigen intellectuele schepping van de betrokken auteurs, zodat het samengestelde geheel 

van de gelijktijdig gereproduceerde fragmenten moet worden onderzocht om na te gaan of het dergelijke 

bestanddelen bevat. Tevens verklaarde het Hof voor recht:  
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“6)   Reproductiehandelingen als die in zaak C-403/08, die in het geheugen van een satellietdecoder en 

op een televisiescherm worden verricht, voldoen aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 genoemde 

voorwaarden en mogen derhalve zonder toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden worden 

verricht.”  
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AFDELING 2 – Toerekening van en aansprakelijkheid voor de handelingen die onder het 

auteursrecht vallen 

 

In deze afdeling wordt bekeken aan wie de handelingen die onder het auteursrecht vallen, zoals 

bijvoorbeeld de mededeling aan het publiek of de reproductie kunnen toegerekend worden, en wie er 

aansprakelijk kan gesteld worden wanneer zonder auteursrechtelijke toestemming een handeling wordt 

gesteld waarvoor de toestemming van de rechthebbende nodig is. 

 

A ALGEMEEN PRINCIPE  

 

Hierna wordt een onderscheid gemaakt tussen de handelingen die plaatsvinden bij de beschikbaarstelling 

(upload) en bij de ontvangst door de gebruiker. De rol van tussenpersonen wordt hierna behandeld onder 

B. 

 

a) Bij de beschikbaarstelling 

 

Er moet rekening worden gehouden met een schaalverschil wat de omvang van de beschikbaarstelling 

van beschermde werken en prestaties op het internet betreft. Sommige personen kunnen op kennelijk 

ongeoorloofde wijze en op grote schaal, in kwantitatief of kwalitatief opzicht, beschermde werken en 

prestaties beschikbaar stellen op het internet. Anderen kunnen beschermde werken op het internet ter 

beschikking stellen voor persoonlijk doeleinden. Volgens een meerderheid van de leden van de Raad 

moet dit schaalverschil in aanmerking genomen worden in de omschrijving van de maatregelen die 

moeten aangewend worden in de strijd tegen de inbreuken op het auteursrecht op het internet. Er wordt 

evenwel ook op gewezen dat het aan een rechter toekomt om, rekening houdend met het 

proportionaliteitsbeginsel en in functie van de omstandigheden van de zaak, de meest gepaste maatregel 

op te leggen. 

 

Bovendien kan de persoon die beschermde werken of prestaties op het internet plaatst zowel toegestane 

als niet toegestane handelingen ten aanzien van het auteursrecht verrichten.  

 

Hij kan bij voorbeeld zelf genomen foto’s op het internet posten, of eigen creaties, teksten, al dan niet op 

blog, al dan niet met de mogelijkheid voor bezoekers van de website/blog om de bestanden permanent te 

downloaden (b.v. onder een creative commons-licentie). Hij kan tevens toestemming hebben gekregen 

om een welbepaald beschermd werk te gebruiken op de website (bij voorbeeld gebruik van foto’s/ muziek 

op de website). Deze handelingen lijken vanuit juridisch oogpunt niet problematisch voor zover in dit 

laatste geval de grenzen van de gebruikslicentie niet worden overschreden. 

 

Internauten kunnen tevens beschermde werken en prestaties waarop zij geen rechten hebben 

beschikbaar stellen, bij voorbeeld posten op website of beschikbaar stellen voor anderen of uitwisselen 

van beschermde werken. In de meeste gevallen zal hiervoor geen toestemming verkregen zijn. In dat 

geval stellen de internetgebruikers een niet toegestane handeling van beschikbaarstelling aan het publiek 

en desgevallend een reproductie (ter herinnering, exclusieve rechten waarvoor toestemming is vereist), 

waarvoor zij door de rechthebbende(n) op civiel vlak (artt. 1, 35, 39, 44, 86bis, 86ter en 87 Auteurswet) 

en in geval van een kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk op strafrechtelijk vlak kunnen worden 

aangesproken (artikel 80 AW).  
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Een voorbeeld uit de rechtspraak dat deze principes kan illustreren betreft Copiepresse, SAJ en 

Assucopie c. Google, Rb. Brussel, 13 februari 2007 en Brussel, 5 mei 2011. 

 

b) Ontvangstzijde 

 

Ter herinnering: de term « ontvangst » wordt gebruikt in de ruime zin en beoogt zowel het permanent 

downloaden als de ontvangst van een werk doorgestuurd via streaming. Wat de “ontvangst” betreft, 

kunnen zich eveneens verschillende situaties voordoen. 

 

- permanente download 

 

Wanneer een beschermd werk op permanente wijze wordt opgeslagen door degene die het downloadt, 

zal in zijn hoofde sprake zijn van een reproductie. Hij heeft hiervoor dus toestemming nodig van de 

rechthebbende, die hij in de praktijk via een ‘legaal verkoopsplatform’ impliciet of expliciet zal verkrijgen. 

In dit verband moet tevens gewezen worden op artikel 23bis, tweede lid Auteurswet, dat contractuele 

afwijkingen van het dwingend karakter van de uitzonderingen in geval van beschikbaarstelling in een on 

demand context toestaat.  

 

De vraag werd in de Raad geopperd of een download van een beschermd werk vanuit een illegale bron 

zou kunnen vallen onder het toepassingsgebied van de uitzondering voor thuiskopie (artikel 22, §1, 5° 

AW). In dit verband kan het volgende vermeld worden. 

 

Sommige leden, deskundigen, en de leden die de consumenten vertegenwoordigen menen dat het 

statuut van het downloaden van beschermde werken uit illegale bron ten aanzien van de uitzondering van 

kopiëren voor eigen gebruik niet duidelijk geregeld is in de auteurswet. Volgens deze leden vallen de 

downloads uit illegale bron in het kader van de Belgische wet betreffende het auteursrecht (artikel 22, §1, 

5°, werd op dat vlak niet gewijzigd sinds 1994) in principe onder het toepassingsgebied van de 

uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik, mits de driestappentoets wordt gerespecteerd. 

 

De driestappentoets is een norm waaraan (nationale) uitzonderingen op het auteursrecht en de naburige 

rechten dienen te voldoen. Deze norm wordt expliciet opgelegd door artikel 5(5) van richtlijn 2001/29/EG 

betreffende de harmonisering van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij. Het fenomeen van downloads via het Internet was tien jaar geleden niet zo ruim 

verspreid. Vandaag kan evenwel opnieuw de vraag gesteld worden of een uitzondering die een 

toenemend aantal downloads, reproducties via het Internet vanuit illegale bron zou omvatten/toelaten, 

afbreuk zou doen aan de normale exploitatie van werken/prestaties en vanaf welke drempelwaarde. Er 

moge aan herinnerd worden dat de toepassing van de driestappentoets een complexe aangelegenheid 

blijft.  

 

Deze leden onderstrepen dat het probleem van het statuut van het downloaden van beschermde werken 

uit illegale bron ten aanzien van de uitzondering voor het kopiëren voor eigen gebruik ook verband houdt 

met de keuze van de modellen om de inbreuken op het auteursrecht op het internet tegen te gaan. Indien 

downloads van beschermde werken uit illegale bron onder de uitzondering voor het kopiëren voor eigen 

gebruik vallen, kunnen bezwaarlijk maatregelen genomen worden tegen de reproductiehandeling van de 

internetgebruiker (verwittigingssystemen of repressieve systemen). Deze laatste zou dan immers 

krachtens de wet een begunstigde zijn van de uitzondering. Volgens een lid roepen in Nederland 
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tussenpersonen die diensten uitbaten waarmee beschermde werken en prestaties kunnen uitgewisseld of 

aangeboden worden de uitzondering voor kopiëren voor eigen gebruik (uit illegale bron) in om op deze 

manier zelf aansprakelijkheid te ontlopen. Zij baseren zich daarvoor op een arrest van 15 november 2010 

van het Gerechtshof Den Haag dat bepaalt dat het faciliteren en stimuleren van downloaden uit illegale 

bron geoorloofd is omdat privé-kopiëren vanaf een evident illegale bron is toegestaan.  

 

Een lid dat de consumenten vertegenwoordigt voegt er bovendien aan toe dat de consumenten overigens 

niet in staat zijn om te oordelen of de bron al dan niet legaal is.  

 

Andere leden die de rechthebbenden vertegenwoordigen menen daarentegen dat deze kwestie niet moet 

onderzocht worden omdat de wet op dat punt duidelijk is in die zin dat de uitzondering voor kopiëren voor 

eigen gebruik niet toepasselijk is op het downloaden van beschermde werken uit illegale bron. Volgens 

deze leden hoeft de wet op dit punt niet te worden aangepast.  

 

Wat het statuut van het downloaden van beschermde werken uit illegale bron ten aanzien van de 

uitzondering voor kopiëren voor eigen gebruik betreft, is er binnen de Raad derhalve geen consensus. 

Sommige leden menen dat de wet op dat punt zou moeten worden verduidelijkt onder meer rekening 

houdend met de maatregelen die zullen worden voorgesteld om de inbreuken op het auteursrecht op het 

internet tegen te gaan. Andere leden menen dat deze kwestie duidelijk door de huidige wet geregeld 

wordt en dus niet in het kader van deze oefening moet worden aangekaart.  

 

Onverminderd het voorgaande, zal indien een reproductie buiten de familiekring plaatsvindt 

(toepassingsgebied van uitzondering voor kopiëren voor eigen gebruik) het exclusieve reproductierecht 

van toepassing zijn: de reproductie zal door de rechthebbende moeten worden toegestaan. Een 

vertegenwoordiger van de rechthebbenden geef aan dat ook bij het gebruik van P2P-technologie, dat de 

uitwisseling van werken en prestaties tussen personen faciliteert, de uitzondering niet kan ingeroepen 

worden vermits er volgens deze vertegenwoordiger op technisch vlak gelijktijdig gedownload en ter 

beschikking gesteld wordt. 

 

- Tijdelijke reproductie 

 

Bij voorbeeld een tijdelijke reproductie in een apparaat aan ontvangstzijde (bij voorbeeld een decoder of 

set-top box). De uitzondering voor tijdelijke reproductiehandelingen zal onder bepaalde voorwaarden 

kunnen worden ingeroepen (cfr supra arrest HvJ Premier +League, dispositief 5) en 6); art. 21, § 3 en 

46,4°bis Auteurswet). 

 

B. TUSSENPERSONEN – ROL EN AANSPRAKELIJKHEID 

 

In eerste instantie wordt het aansprakelijkheidsregime van de artikelen 12 tot 14 van de e-commerce 

richtlijn nader onderzocht.  

 

1) De als tussenpersoon optredende dienstverleners, die diensten aanbieden die tot het 

toepassingsgebied van de artikelen 12 tot 14 van de richtlijn inzake elektronische handel behoren 

 

 

 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BO3980
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BO3980
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a) Voorafgaande opmerkingen – precisering van de begrippen 

 

In de omgangstaal wordt het begrip “ internetdienstverleners” vaak gebruikt. Het betreft in feite een ruim 

begrip dat in de Europese en nationale wetgevingen blijkbaar niet gebruikt en niet gedefinieerd wordt. Het 

beoogt onder meer de volgende diensten: het verschaffen van toegang, caching, hosting, registratie en 

beheer van domeinnamen, de betalingssystemen op het internet, enz.. Een internetdienstverlener is dus 

een dienstaanbieder die één of meer van de voornoemde diensten aanbiedt.  

 

Voor drie specifieke diensten/activiteiten ervan voorziet de richtlijn 2000/31 inzake elektronische handel
8
 

in een bijzonder aansprakelijkheidsregime: mere conduit en de verschaffing van toegang tot de 

communicatienetwerken (art.12), de tijdelijke opslag in de vorm van “caching” (art. 13) en hosting (art.14). 

Enkel deze drie activiteiten worden gedekt door de vrijstellingen van aansprakelijkheid van de artikelen 

12 tot 15. De andere activiteiten voor het verstrekken van diensten op het internet worden niet door deze 

bepalingen beoogd en vallen dus onder het gemeen aansprakelijkheidsrecht. 

 

b) Noodzaak om te oordelen naar de “diensten” en niet naar de “operatoren” 

 

Ook al luidt de titel van afdeling 4 van de richtlijn 2000/31 “ Aansprakelijkheid van dienstverleners die als 

tussenpersoon optreden”, moet toch gepreciseerd worden dat de regimes inzake (vrijstelling) van 

aansprakelijkheid verschillen naargelang de uitgeoefende activiteit/verleende dienst en niet volgens het 

type operator
9
. Dit onderscheid is van groot belang en is een sleutel tot de doorslaggevende interpretatie 

van de bepalingen van afdeling 4. Een activiteit die ogenschijnlijk van technische aard is of die als 

dusdanig wordt voorgesteld, kan immers worden ”geherkwalificeerd” worden als activiteit van productie 

en uitgave van inhoud, afhankelijk van het gedrag van de betrokken dienstverlener of van bepaalde 

contractuele verbintenissen die hij heeft aangegaan. In dat geval wordt laatstgenoemde voor deze 

activiteit onderworpen aan het gemeen aansprakelijkheidsrecht en kan hij dus niet genieten van een 

uitzonderingsregime bedoeld in afdeling 4. Omgekeerd kan een actor die zich strikt beperkt tot het 

verschaffen van toegang tot het internet geen aansprakelijkheidsregime opgelegd krijgen dat eigen is aan 

het verschaffen van inhoud. Het feit dat een dienstverlener voldoet aan alle voorwaarden om voor een 

bepaalde activiteit te worden vrijgesteld van aansprakelijkheid, stelt hem daarom niet vrij van zijn 

aansprakelijkheid voor al zijn andere activiteiten. Daarom moet activiteit per activiteit geoordeeld worden 

om doeltreffend te bepalen welk het respectieve toepasselijke regime 
10

 is.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Alsook de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij die deze 

richtlijn omzet. 
9
 In dat opzicht had het verstandiger geweest om de titel van deze afdeling 4 van de richtlijn als volgt te formuleren: 

« Aansprakelijkheid betreffende de verlening van bepaalde diensten door de dienstverleners die als tussenpersonen 
optreden ». 
10

 Daarom is het gevaarlijk om het begrip aanbieder van toegang tot het internet (Internet access provider) te 
gebruiken wanneer men een juridisch systeem wil invoeren dat zijn rechtvaardiging en legitimiteit in andere 
activiteiten vindt dan enkel het verschaffen van toegang tot het internet (zoals b.v. het actieve verschaffen van 
inhoud). 
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c) Het aansprakelijkheidsregime met betrekking tot de activiteit van “ mere conduit” (artikel 12) 

 

Artikel 12 van de richtlijn 2000/31 (“Mere conduit”) beoogt de activiteiten waarbij informatie in een 

communicatienetwerk wordt doorgegeven en toegang tot het communicatienetwerk wordt verschaft, 

waarbij de dienstverlener niet aan de basis van de doorgifte ligt, hij de ontvanger van de doorgegeven 

informatie niet selecteert en tot slot de doorgegeven informatie niet selecteert of wijzigt. Deze activiteiten 

omvatten ook de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie voor 

zover deze opslag uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en 

niet langer duurt dan redelijkerwijs voor het doorgeven nodig is. (art. 12, 2).  

 

Deze laatste vorm van opslag mag niet worden verward met de opslag op verzoek en voor rekening van 

een afnemer van de dienst ( bedoeld in artikel 14), noch met de automatische, tussentijdse en tijdelijke 

opslag van informatiekopieën (op zogenaamde “spiegelsites”) die enkel bedoeld zijn om latere 

raadplegingen doeltreffender te maken ( caching systeem bedoeld in art. 13). 

 

Zoals hogervermeld voorziet artikel 12 in een vrijstelling van aansprakelijkheid voor de dienstverlener die 

de voornoemde activiteit uitvoert, op voorwaarde dat hij niet aan de basis van de doorgifte ligt, hij de 

ontvanger van de doorgegeven informatie niet selecteert en tenslotte de doorgegeven informatie niet 

selecteert en wijzigt. 

 

Als antwoord op de vraag van één van de leden, stelt de FOD Economie dat indien staande wordt 

gehouden dat – in het kader van de in artikel 12 gestelde voorwaarden zoals hierboven beschreven- de 

aanbieder van toegang tot het internet een daad zou stellen die onder het auteursrecht valt, dit neerkomt 

op het niet-erkennen van het systeem van aansprakelijkheid van de dienstverleners die als 

tussenpersoon optreden, ingevoerd door de richtlijn 2000/31/EG inzake “elektronische handel”, en meer 

in het bijzonder het systeem betreffende de activiteit van mere conduit en/of van toegangsverlening tot 

het communicatienetwerk ingesteld door artikel 12 van deze richtlijn. 

 

Volgens de FOD Economie ligt het voor de hand dat de bepalingen van de richtlijnen betreffende de 

intellectuele eigendom en in het bijzonder de richtlijnen 2001/29/EG en 2004/48/EG, niet mogen gelezen 

worden zonder rekening te houden met richtlijn 2000/31/EG. Wel integendeel, ze moeten samen met die 

van de richtlijn 2000/31/EG gelezen, geïnterpreteerd en toegepast worden.  

 

De zestiende considerans van richtlijn 2001/29/EG bevestigt immers duidelijk: “Het vraagstuk van de 

aansprakelĳkheid voor activiteiten in de netwerkomgeving zal (… ) op horizontale wĳze worden 

aangepakt in Richtlĳn 2000/31/EG(…). Deze richtlijn (2001/29/EG) moet worden uitgevoerd binnen 

eenzelfde tĳdschema als dat voor de uitvoering van de richtlĳn inzake elektronische handel, omdat die 

richtlĳn voorziet in een geharmoniseerd kader van de beginselen en voorschriften die onder andere van 

belang zĳn voor belangrĳke delen van deze richtlĳn. Deze richtlĳn doet geen afbreuk aan de voorschriften 

inzake aansprakelĳkheid in de (richtlĳn inzake elektronische handel).” Artikel 2, paragraaf 3, onder a), van 

de richtlijn 2004/48 huldigt hetzelfde principe waarbij in het bijzonder de artikelen 12 tot 15 van richtlijn 

2000/31 worden bedoeld. 

 

Het recente arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 november 2011 in de zaak 

Scarlet/Sabam (C-70/10) bevestigt deze verplichting om de voornoemde richtlijnen samen te lezen en 

herinnert eraan dat de bepalingen van de richtlijnen 2001/29 en 2004/48 het specifieke 
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aansprakelijkheidsregime ingesteld in richtlijn 2000/31 niet in vraag mogen stellen. Considerans 34 van 

het arrest geeft immers duidelijk aan: “Die door de lidstaten ingevoerde regels mogen dus, 

overeenkomstig punt 16 van de considerans van richtlijn 2001/29 en artikel 2, lid 3, sub a), van richtlijn 

2004/48, geen afbreuk doen aan de bepalingen van richtlijn 2000/31, en meer in het bijzonder aan de 

artikelen 12 tot en met 15 daarvan”. 

 

Welnu, zoals hoger aangegeven, voorziet artikel 12, paragraaf 1 van richtlijn 2000/31/EG in een regime 

van vrijstelling voor de dienstverlener die een mere conduit- activiteit uitvoert (die bestaat in het 

doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie) en/of 

het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk onder de voornoemde voorwaarden. 

  

Met andere woorden, de dienstverlener komt in aanmerking voor de vrijstelling wanneer hij geen enkele 

actieve rol speelt bij de doorgifte en op geen enkele manier betrokken is bij de doorgegeven informatie. 

Zo geeft considerans 42 van de richtlijn 2000/31/EG aan: “ De in deze richtlijn vastgestelde vrijstellingen 

van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van 

diensten van de informatiemaatschappij beperkt is tot het technische proces van werking en het 

verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt 

doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Die 

activiteit heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter hetgeen inhoudt dat de aanbieder 

van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch controle heeft over de informatie die wordt 

doorgegeven of opgeslagen. “ en considerans 43: “ Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor 

“mere conduit” en “caching” in aanmerking wanneer hij op geen enkel wijze betrokken is bij de 

doorgegeven informatie. Daarvoor is onder meer vereist dat hij de informatie die hij doorgeeft, niet wijzigt. 

Die eis heeft geen betrekking op technische handelingen die tijdens de doorgifte plaatsvinden aangezien 

de integriteit van de doorgegeven informatie niet wordt aangetast.”  

 

De titel van artikel 12 bevat weliswaar enkel de woorden “Mere conduit”, maar de inhoud van de bepaling 

specificeert duidelijk dat het regime van vrijstelling van aansprakelijkheid van toepassing is op de 

dienstverlener niet enkel omwille van zijn activiteit van “doorgifte” maar ook omwille van zijn activiteit die 

bestaat in het “verschaffen van toegang tot het communicatienetwerk” . 

 

Bovendien meent de FOD Economie dat dit artikel 12 handelt over de aansprakelijkheid van de 

dienstverlener voor de hierin omschreven activiteiten zowel voor de handelingen gesteld door derden als 

voor zijn eigen handelingen. Op voorwaarde dat hij zich beperkt tot het doorgeven en/of verschaffen van 

toegang tot het communicatienetwerk, kan hij immers niet aansprakelijk worden gesteld omdat hij deze 

handelingen stelt met strikte inachtneming van de voornoemde voorwaarden. Als de uitgeoefende 

activiteit echter de in artikel 12 vastgestelde voorwaarden overschrijdt, gaat hij zijn activiteit van mere 

conduit zoals beschreven in dit artikel te buiten en dan kan hij aansprakelijk worden gesteld op grond van 

de daden die hij stelt. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn, zoals bevestigd in considerans 44, mocht hij 

“met opzet samenwerken met één van zijn afnemers van de dienst om onwettige handelingen te 

verrichten” of indien hij zelf – actief - werken op het net zou plaatsen. 

 

De FOD Economie meent dus, net als de meerderheid van de leden van de Raad, dat hieruit kan worden 

besloten dat indien men zou stellen dat een dienstverlener een daad stelt die onder het auteursrecht valt 

terwijl hij zich beperkt tot het uitoefenen van een mere conduit-activiteit en/of het verschaffen van toegang 

tot het communicatienetwerk zoals hierboven beschreven, dit ertoe zou leiden dat het specifieke 
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aansprakelijkheidssysteem ingesteld door richtlijn 2000/31/EG in vraag zou worden gesteld en zelfs zou 

barsten, wat zou indruisen tegen het Europees rechtskader, dat nog bevestigd werd in een recent arrest 

van het HvJEU van 24 november 2011 in de zaak C-70/10. Herinneren we er bovendien aan dat naar 

aanleiding van de openbare raadpleging van eind 2010 over de richtlijn 2000/31, de Europese Commissie 

verklaard heeft dat het niet tot haar intenties behoorde om de genoemde richtlijn in de komende jaren te 

herzien.  

 

Twee leden verklaren niet akkoord te gaan met deze interpretatie. Het éne lid meent dat dit punt een 

onevenwichtige voorstelling geeft van het probleem omdat ze te veel gefocust is op het regime van 

vrijstelling van aansprakelijkheid van de tussenpersonen ten nadele van een “auteursrechtelijke” 

interpretatie en het andere vraagt dat deze delicate zaak niet meer zou behandeld worden door de Raad 

voor de Intellectuele Eigendom omwille van het feit dat binnenkort een gerechtelijke procedure hierover 

zou kunnen worden aangespannen. Hij onderstreept ook dat het debat niet als uitgeput kan worden 

beschouwd aangezien omwille van deze eventuele gerechtelijke procedure nog niet alle juridische 

argumenten binnen de Raad aan bod gekomen zijn. 

 

Verschillende andere leden menen dat deze belangrijke zaak niet moet omzeild worden en dat de 

discussies in het kader van de RIE niet noodzakelijk tot unanimiteit leiden. Indien er meningsverschillen 

over bepaalde zaken bestaan, moeten die worden toegelicht en moet er in het advies van de RIE akte 

van worden genomen zodat de minister van de verschillende standpunten kennis kan nemen. 

 

d) Het aansprakelijkheidsregime met betrekking tot de activiteit van “tijdelijke opslag van kopieën 

van gegevens” (artikel 13) 

 

Artikel 13 van de richtlijn 2000/31 betreft de tijdelijke opslag van kopieën van sites en diensten die vaak 

geconsulteerd worden op relay servers die door de internettoegangverleners worden geplaatst. Deze 

zogenaamde “cache”-techniek maakt het mogelijk om de verbindingstijden met verre sites te verkorten en 

zo de netwerken te ontlasten en de prestatie ervan te vergroten.  

 

Artikel 13 bepaalt: 

 

“wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een 

communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie is de dienstverlener 

niet aansprakelijk voor de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van die informatie, wanneer 

deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de 

dienst en op hun verzoek doeltreffender te maken, op voorwaarde dat: 

a) de dienstverlener de informatie niet wijzigt; 

b) de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt; 

c) de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de 

bijwerking van de informatie naleeft; 

d) de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare 

rechtmatige gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de 

informatie, en 

e) de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of 

de toegang ertoe onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de 

informatie verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond, of dat 
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de toegang ertoe onmogelijk werd gemaakt, of zodra een rechtbank of een administratieve 

autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te 

maken.” 

 

In de zaak Google / COPIEPRESSE, SAJ, ASSUCOPIE
11

, brengt de Belgische rechter deze principes in 

toepassing om in dit concrete geval te beslissen dat Google niet in aanmerking kan komen voor de 

vrijstelling van aansprakelijkheid omdat niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 13 (blzn. 30 tot 33 

van het arrest): 

 

“54. Wat de dienst “in cache” betreft, werd in ieder geval geenszins aangetoond dat deze opslag 

uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duurt 

dan redelijkerwijze voor het doorgeven nodig is.  

 

Google geeft toe dat deze dienst andere functies heeft onder meer om de internetgebruiker de 

mogelijkheid te geven om een (oude) bladzijde te raadplegen wanneer die niet meer toegankelijk is. 

Zoals hierboven gezegd komt deze dienst niet overeen met het begrip “caching” zoals dat in de 

informatica wordt opgevat.  

 

Het gaat hier trouwens niet zozeer over het feit dat een artikel in het interne geheugen wordt bewaard - 

al betreft het beslist reproductie door vastlegging - maar wel over het feit dat deze kopie aan het publiek 

wordt meegedeeld, en niet de hyperlink, die toegang tot de site van de uitgever zou hebben gegeven.  

 

Verder werd vastgesteld dat de bladzijden gedurende zeer lange tijd “in cache” konden blijven, wat niet 

in overeenstemming is met de wettelijke vereiste van vluchtige transitiviteit. 

 

Daaruit valt af te leiden dat de opslag “in cache” die Google systematisch uitvoert, niet echt een 

activiteit vormt die te maken heeft met de doorgifte van inhoud in de communicatienetwerken, d.w.z. 

een “proxy caching” bedoeld door de richtlijn inzake elektronische handel doch meer gelijkenis vertoont 

met een archiveringskopie of een spiegelkopie van de door de zoekmotor geconsulteerde sites. Dat dit 

type van kopieën door het vrijstellingsregime zou gedekt worden, kan niet verdedigd worden”. 

 

e) Het aansprakelijkheidsregime met betrekking tot de activiteit van “hosting” (artikel 14) 

 

De activiteit van hosting bedoeld in artikel 14 van de richtlijn 2000/31 betreft de opslag en verwerking van 

informatie op vraag van de afnemer van de dienst op het (server) systeem van de dienstverlener. Het is 

raadzaam te preciseren dat de recente arresten van het HvJEU
12

 bevestigen dat het begrip hosting niet 

enkel de hostingdienst in de strikte zin omvat maar eveneens de zoekmachine advertentiediensten die 

verzekerd worden door de zoekmotoren, diensten van online markplaatsen (zoals eBay), enz.  

 

Bijvoorbeeld in de zaak Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), 

vermeldt punt 111 uitdrukkelijk en zelfs nog vooraleer de voorwaarden voor vrijstelling van 

aansprakelijkheid te onderzoeken het volgende “Voorts kan niet worden betwist dat de verlener van een 

zoekmachineadvertentiedienst informatie van de afnemer van deze dienst, namelijk de adverteerder, 

                                                           
11

 Brussel, 5 mei 2011. 
12

 Arrest van het HvJEU van 23 maart 2010, zaak Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-
236/08) ; Arrest van het HvJEU van 12 juli 2011, zaak L’Oréal SA c/ eBay (C-324/09). 
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doorgeeft in een voor internetgebruikers open communicatienetwerk en bepaalde gegevens, zoals de 

door de adverteerder geselecteerde trefwoorden, de advertentielink en de begeleidende 

reclameboodschap alsook het adres van de site van de adverteerder, opslaat, dat wil zeggen op zijn 

server bewaart”.  

 

In verband hiermee vermeldt punt 110 in de zaak L’Oréal SA c/ eBay (C-324/09) uitdrukkelijk “Aangaande 

de elektronische marktplaats die in het hoofdgeding aan de orde is, is niet betwist dat eBay de door haar 

klanten aangeleverde gegevens opslaat, dat wil zeggen in het geheugen van haar server plaatst. eBay 

gaat telkens wanneer een klant een verkoperaccount bij haar aanmaakt en haar gegevens over zijn 

verkoopaanbiedingen aanlevert, tot die opslag over. Voor het overige ontvangt eBay normalerwijze een 

vergoeding daar zij een percentage int over de transacties die op basis van genoemde 

verkoopaanbiedingen tot stand komen”  

 

Daaruit valt af te leiden dat ook de diensten inzake participatieve platforms
13

, de sites met kleine 

advertenties, enz… door het begrip hosting worden gedekt. 

 

Niettemin moet gepreciseerd worden dat deze kwalificatie van hosting niet automatisch de vrijstelling van 

aansprakelijkheid bedoeld in artikel 14 met zich meebrengt. De verlener zal slechts van deze vrijstelling 

kunnen genieten als na onderzoek kan besloten worden dat alle voorwaarden vastgesteld door artikel 14 

vervuld zijn. Zo bepaalt punt 111 van het arrest van L’Oréal SA c/ eBay (C-324/09) het volgende: “ Het 

feit dat de door de beheerder van een elektronische marktplaats verleende dienst de opslag van door de 

klanten-verkopers verstrekte informatie omvat, wettigt echter op zich nog niet de conclusie dat deze 

dienst in alle omstandigheden binnen de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 valt. 

Deze bepaling moet immers niet alleen aan de hand van de bewoordingen ervan worden uitgelegd, maar 

ook rekening houdend met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt 

nastreeft ”. 

 

In overeenstemming met artikel 14 van de richtlijn is de verlener niet aansprakelijk voor de informatie die 

op verzoek van de afnemer werd opgeslagen op voorwaarde dat:  

a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteit of informatie en, wanneer 

het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het 

onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of 

b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daad werkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt 

handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 

 

Hetzelfde artikel preciseert dat de vrijstelling van aansprakelijkheid niet van toepassing is wanneer de 

afnemer van de dienst op gezag of onder toezicht van de dienstverlener handelt. 

 

Zoals hierna aangegeven, geven de voornoemde recente arresten van het HvJEU ons nuttige informatie 

om deze voorwaarden te interpreteren.  

  

                                                           
13

 Het arrest van 16 februari 2012 van het HvJEU uitgebracht in de prejudiciële procedure SABAM/Netlog (zaak C-
360/10) heeft deze interpretatie bevestigd. In dit arrest heeft het HvJEU in paragraaf 27 aangegeven « Om te 
beginnen staat vast dat een exploitant van een sociaalnetwerksite, zoals Netlog, de door de gebruikers van die site 
verstrekte profielinformatie op zijn servers opslaat, en dat hij dus een hostingdienstverlener in de zin van artikel 14 
van richtlijn 2000/31 is » 
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Ontbreken van een actieve rol van de dienstverlener waardoor hij kennis heeft van of controle 

heeft over deze gegevens.  

 

De dienstverlener moet zich tot een neutrale dienstverlening beperken. Dit wil zeggen dat de door de 

klant verstrekte gegevens enkel op zuiver technische en automatische wijze mogen worden behandeld.  

 

Indien de dienstverlener kennis heeft van of controle heeft over deze gegevens, speelt hij een actieve rol 

en valt hij niet meer onder het toepassingsgebied van artikel 14 van de richtlijn inzake elektronische 

handel en zal hij zich bijgevolg niet kunnen beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid bedoeld in 

dit artikel.  

 

Google / Louis Vuitton (C-236/08): 

 

“112 Wil er in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst sprake zijn van opslag in de zin van artikel 

14 van richtlijn 2000/31, dan is tevens vereist dat het gedrag van de verlener van deze dienst 

binnen de perken blijft van dat van een „als tussenpersoon optredende dienstverlener” in de zin die 

de wetgever in afdeling 4 van deze richtlijn daaraan heeft willen geven. 

114 Om na te gaan of de aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst 

krachtens artikel 14 van richtlijn 2000/31 kan worden beperkt, moet derhalve worden onderzocht of 

de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, 

automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de 

gegevens die hij opslaat. 

115 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde zoekmachineadvertentiedienst betreft, blijkt uit het 

dossier en de beschrijving in de punten 23 en volgende van het onderhavige arrest dat Google, 

met behulp van door haar ontwikkelde software, de door adverteerders ingevoerde gegevens 

verwerkt en dat dit proces leidt tot de weergave van advertenties onder door Google 

gecontroleerde voorwaarden. Aldus bepaalt Google de volgorde van weergave op basis van met 

name de door de adverteerders betaalde vergoeding. 

117 Ook het feit dat het geselecteerde trefwoord en het door een internetgebruiker ingevoerde 

zoekwoord overeenkomen, volstaat op zich niet om ervan uit te gaan dat Google kennis heeft van 

of controle heeft over de door adverteerders in haar systeem ingevoerde en op haar server 

opgeslagen gegevens. 

118 Wel relevant voor het in punt 114 van het onderhavige arrest bedoelde onderzoek daarentegen is de 

rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, of bij de 

vaststelling of de selectie van trefwoorden. 

119 Met het voorgaande dient door de nationale rechter, die het best in staat is om de concrete regeling 

van de in de hoofdgedingen verleende dienst te kennen, rekening te worden gehouden bij de 

beoordeling of deze rol van Google overeenkomt met die welke in punt 114 van het onderhavige 

arrest is beschreven.” 

 

L’Oréal / e Bay (C-324/09): 

 

“112  Dienaangaande heeft het Hof reeds gepreciseerd dat, wil de verlener van een dienst op internet 

binnen de werkingssfeer van artikel 14 van richtlijn 2000/31 kunnen vallen, het essentieel is dat hij 

een „als tussenpersoon optredende dienstverlener” is in de zin die de wetgever in afdeling 4 van 
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deze richtlijn daaraan heeft willen geven (zie arrest Google France en Google, reeds aangehaald, 

punt 112). 

113  Dit is niet het geval wanneer de dienstverlener, in plaats van zich te beperken tot een neutrale 

levering van die dienst met behulp van een louter technische en automatische verwerking van de 

gegevens die hem door zijn klanten zijn verstrekt, een actieve rol heeft waardoor hij kennis heeft 

van of controle heeft over die gegevens (arrest Google France en Google, reeds aangehaald, 

punten 114 en 120). 

116  Wanneer genoemde beheerder daarentegen bijstand verleent die er onder meer in bestaat om de 

wijze waarop de verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te 

bevorderen, moet ervan worden uitgegaan dat hij geen neutrale positie tussen de betrokken klant-

verkoper en de potentiële kopers heeft ingenomen, maar dat hij een actieve rol heeft gespeeld 

waardoor hij kennis van of controle over de gegevens betreffende die offertes heeft gekregen. Hij 

kan zich wat die gegevens betreft dan niet beroepen op de in artikel 14 van richtlijn 2000/31 

voorziene vrijstelling van aansprakelijkheid.” 

 

In de zaak Google / COPIEPRESSE, SAJ, ASSUCOPIE
14

, volgt de Belgische rechter dezelfde piste wat 

de dienst Google News betreft: 

 

“Wat “Google News” betreft, werd hierboven gezegd dat deze dienst niet kan worden gelijkgesteld 

met een gewone zoekmachine advertentiedienst zoals “Google Web” en dat hij niet beperkt blijft tot 

het doorgeven van een hyperlink aan de internetgebruiker. 

 

In dat opzicht kan Google niet gelijkgesteld worden met een gewone “hostingprovider”; het stelt 

zich niet tevreden met het opslagen van de informatie. Het selecteert de informatie en klasseert ze 

volgens zijn eigen methode onder meer door een voorkeur te geven aan een bepaald artikel, door 

het in vette letters te zetten, het reproduceert een gedeelte en wijzigt soms zelfs de inhoud ervan.» 

 

 

Precisering van het criterium “kennis” in hoofde van de dienstverlener 

 

Wanneer het hoofdgeding kan leiden tot een veroordeling tot betaling van schadevergoeding, vraagt het 

HvJEU om het criterium “behoedzame marktdeelnemer” te hanteren om te beoordelen of de deelnemer 

kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie 

duidelijk blijkt”.  

 

L’Oréal / e Bay (C-324/09): 

 

“120  Daar het hoofdgeding kan leiden tot een veroordeling tot het betalen van schadevergoeding, staat 

het aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of eBay, ten aanzien van de betrokken 

verkoopaanbiedingen en voor zover zij op de merken van L’Oréal inbreuk hebben gemaakt, 

„kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de 

activiteiten of informatie duidelijk blijkt”. Wat dit laatste betreft volstaat het om de verlener van een 

dienst van de informatiemaatschappij een beroep op de vrijstelling van aansprakelijkheid als 

voorzien in artikel 14 van richtlijn 2000/31 te ontzeggen, dat hij kennis had van feiten of 

                                                           
14

 Brussel, 5 mei 2011. 
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omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid in kwestie 

had moeten vaststellen en overeenkomstig lid 1, sub b, van genoemd artikel 14 had moeten 

handelen. 

121  Bovendien moeten de regels die zijn neergelegd in artikel 14, lid 1, sub a, van richtlijn 2000/31, wil 

hen hun nuttige werking niet worden ontnomen, in die zin worden uitgelegd dat zij zien op elke 

situatie waarin de betrokken dienstverlener op enige wijze kennis verkrijgt van dergelijke feiten of 

omstandigheden. 

122  Zo zijn onder meer bedoeld de situatie waarin de beheerder van een elektronische marktplaats een 

onwettige activiteit of informatie ontdekt na een op eigen initiatief verricht onderzoek, evenals die 

waarin het bestaan van een dergelijke activiteit of van dergelijke informatie hem ter kennis wordt 

gebracht. Ofschoon in het tweede geval een dergelijke kennisgeving uiteraard niet kan betekenen 

dat het voordeel van de vrijstelling van aansprakelijkheid als voorzien in artikel 14 van richtlijn 

2000/31 automatisch verloren gaat, aangezien de kennisgeving van vermeend onwettige 

activiteiten of informatie onvoldoende nauwkeurig en onderbouwd kan blijken te zijn, doet dit er niet 

aan af dat zij in een dergelijk geval in het algemeen een factor is waarmee de nationale rechter 

rekening moet houden om te beoordelen of, gelet op de inlichtingen die aldus aan de beheerder 

zijn verstrekt, deze kennis had van feiten of omstandigheden om grond waarvan een behoedzame 

marktdeelnemer de onwettigheid had moeten vaststellen.” 

 

Punt 122 toont dus aan dat de kennisgeving van een onwettige activiteit of informatie aan een 

dienstverlener niet automatisch betekent dat laatstgenoemde het voordeel van de vrijstelling van 

aansprakelijkheid zou verliezen aangezien de kennis van vermeend onwettige activiteiten of informatie 

onvoldoende nauwkeurig en onderbouwd kan blijken te zijn. Voor de rest is het aan de rechter om de 

situatie geval per geval te beoordelen.  

 

 

Is het criterium van een eventuele vergoeding voor de verleende dienst relevant? 

 

In het algemeen is het voor de drie activiteiten waarvoor door de richtlijn inzake elektronische handel in 

een afwijking betreffende aansprakelijkheid is voorzien niet erg belangrijk of de dienst van de 

dienstverlener die als tussenpersoon optreedt: 

 

- moet worden betaald, of 

- de dienstverlener de wijze van vergoeding bepaalt of 

- de dienstverlener zijn klanten algemene inlichtingen verstrekt. 

 

Google / Louis Vuitton (C-236/08): 

 

“116. “Opgemerkt dient te worden dat het enkele feit dat voor de zoekmachineadvertentiedienst 

moet worden betaald, dat Google de wijze van vergoeding bepaalt of dat zij algemene 

inlichtingen aan haar klanten verstrekt, niet ertoe kan leiden dat Google geen beroep kan doen op 

de in richtlijn 2000/31 vastgestelde vrijstellingen van de aansprakelijkheid.” 

 

L’Oréal / e Bay (C-324/09): 
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“117. Het enkele feit dat de beheerder van een elektronische marktplaats de 

verkoopaanbiedingen op zijn server opslaat, bepaalt hoe zijn dienst wordt verleend, 

daarvoor een vergoeding ontvangt en algemene inlichtingen aan zijn klanten verstrekt, er 

niet toe leiden dat hij geen beroep kan doen op de in richtlijn 2000/31 voorziene 

vrijstellingen van aansprakelijkheid.” 

 

 

Om dit punt betreffende de aansprakelijkheid van de internetdienstenleveranciers in het kader van de 

artikelen 12 en volgende van de richtlijn betreffende de elektronische handel af te sluiten, kan 

toegevoegd worden dat ook artikel 21 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische 

aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij relevant is in de discussie rond de 

aansprakelijkheid voor de activiteiten van de als tussenpersoon optredende dienstverleners. Deze 

wettelijke bepaling verplicht hen namelijk "om de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten 

onverwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige activiteiten of onwettige informatie die door de 

afnemers van hun dienst worden geleverd. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen 

dienen deze dienstverleners de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten op hun verzoek alle 

informatie te verschaffen waarover zij beschikken en die nuttig is voor de opsporing en de vaststelling van 

de inbreuken gepleegd door hun tussenkomst." 

 

2) De als tussenpersonen optredende dienstverleners die diensten aanbieden die niet onder het 

toepassingsgebied van de artikelen 12 tot 14 van de richtlijn inzake elektronische handel vallen 

 

Voor de dienstverleners die niet kunnen genieten van het regime van de artikelen 12 tot 14 van de 

richtlijn inzake elektronische handel omdat de hierboven uiteengezette voorwaarden niet zouden vervuld 

zijn, is het aansprakelijkheidsregime van gemeen recht van toepassing op hun activiteiten. Dat betekent 

dat ze geen beroep kunnen doen op de vrijstelling van aansprakelijkheid en in overeenstemming met de 

aansprakelijkheid van gemeen recht moeten zij de nodige voorafgaande toelatingen krijgen en zijn zij 

aansprakelijk voor de schade die zij desgevallend door hun fout of onachtzaamheid aan derden hebben 

berokkend. Zoals reeds aangegeven is enkel de rechter in staat om te controleren of de voorwaarden van 

de artikelen 12 tot 14 worden nageleefd, wat hij zal moeten doen op basis van de feitelijke elementen van 

de specifieke gevallen die hem worden voorgelegd. 

 

Het is evident dat een dienstverlener die in eigen naam en voor eigen rekening
15

 inhoud aanbiedt, niet als 

hostingdienst in de zin van artikel 14 van de richtlijn 2000/31 kan worden bestempeld omdat de 

opgeslagen informatie niet door “een afnemer van de dienst wordt verstrekt”. Deze dienstverlener kan 

dus niet in aanmerking komen voor een vrijstelling van aansprakelijkheid.  
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 Bijvoorbeeld, i-Tunes, Fnacmedia, Nokia music store, Spotify, Deezer, enz. 
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AFDELING 3 - Analyse van de wetsvoorstellen 

 

Het doel van deze afdeling is om de bij het Parlement ingediende wetsvoorstellen betreffende de 

problematiek van de bestrijding van namaak op internet te analyseren.  

 

De Raad voor de Intellectuele eigendom is van mening dat los van de juridische vragen die zich stellen, 

de door deze parlementaire initiatieven nagestreefde doeleinden, met name de promotie van de legale 

aanbod en de bestrijding van de inbreuken op het auteursrecht in een online context, verantwoord zijn. 

 

 

A. ANALYSE VAN HET WETSVOORSTEL 5-590/1 VAN DE HEER JACKY MORAEL EN 

MEVROUW FREYA PIRYNS
16

 

 

Algemeen 

 

De problematiek van de naleving van de auteursrechten op het Internet is een complex gegeven. 

Enerzijds dienen de rechten, de belangen en de investeringen van de verschillende rechthebbenden in 

de werken en prestaties te worden beschermd. Anderzijds hebben technologische ontwikkelingen het 

gedrag van jongere generaties volledig veranderd en is het delen van auteursrechtelijk beschermde 

werken en prestaties een veel voorkomend fenomeen geworden.  

 

Het wetsvoorstel vertrekt vanuit de stelling dat de strijd tegen namaak op het Internet dient te worden 

opgegeven.  

“ Dit wetsvoorstel heeft een totaal andere doelstelling dan die repressieve, inefficiënte en achterhaalde 

visie op de vergoeding van het auteursrecht.” 

Zie ook pagina 2 van de Toelichting: “Dat recht kan echter om technische redenen onmogelijk zonder 

meer worden toegepast.” of laatste alinea op pagina 3: “Het ontstaan van een “legale downloadmarkt” 

kan het “illegale downloaden” niet duurzaam beletten of vervangen, vanwege de aanhoudende 

concurrentie van de zogenaamde illegale platforms, die zullen overleven ongeacht de gebruikte 

repressietechniek”.  

 

Daarom wordt een systeem van algemene licentie voorgesteld waarbij het huidige systeem van 

exclusieve rechten wordt vervangen door een systeem van “algemene licentie” met als compensatie 

vergoedingsrechten. 

 

De bedoeling van dit model bestaat er hoofdzakelijk in rechtszekerheid te bieden aan internetgebruikers 

voor hun handelingen op het internet en de scheppende kunstenaars en andere rechthebbenden te 

vergoeden. 

 

Artikelsgewijze bespreking 

 

Artikel 1: Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

                                                           
16

 Wetsvoorstel ingediend door de heer Jacky MORAEL en mevrouw Freya PIRYNS tot aanpassing van de inning 
van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de 
Internetgebruikers beschermd wordt, Senaat 2010-2011, stuk 5-590/1 
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Geen commentaar. 

 

Artikel 2: In de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt 

een hoofdstuk VII/1 ingevoegd, met als opschrift « Het delen op internet van beschermde werken», 

bestaande uit de artikelen 78-1 tot 78-4, luidende: 

 

Commentaar 

 

Technische (legistieke) opmerking: in de auteurswet (AW) wordt met een andere nummering gewerkt om 

artikelen toe te voegen: bij voorbeeld voor artikel 87bis, 61bis, quater… 

 

-Terminologie/ definities 

 

a) De bedoeling van het wetsvoorstel lijkt dat tevens de naburige rechten dienen te worden omvat. De 

titel zou aldus dienen te luiden: Het delen op het internet van beschermde werken en prestaties”. De 

toelichting bij het wetsvoorstel lijkt tevens aan te geven dat alle types van werken binnen het 

toepassingsgebied van de algemene licentie dienen te vallen (o.a. muziek, literatuur, 

audiovisueel,…). 

b) De begrippen “delen” en “uitwisselen” van beschermde werken en prestaties zijn onduidelijk en 

dienen op juridisch vlak te worden verduidelijkt. In dat verband wordt verwezen naar de afdeling 

waarin de draagwijdte van de rechten van “reproductie” en “mededeling aan het publiek” 

(beschikbaarstelling aan het publiek) van werken en prestaties beschreven wordt (cfr. Afdeling I). 

c) Beoogt het wetsvoorstel enkel peer to peer netwerken of zoals de titel van het nieuwe hoofdstuk laat 

vermoeden in het algemeen alle systemen van uitwisseling van bestanden via het Internet 

(technologie-neutraal), dus ook via bij voorbeeld sites die bestanden van hun gebruikers bewaren en 

toegankelijk maken, zoals Rapidshare, Megaupload enz. 

d) Het begrip ” internet provider” beoogt waarschijnlijk Internet Access Provider. 

 

 

Artikel 78-1, § 1 AW. Onverminderd artikel 1 kunnen de vennootschappen de internetproviders, 

hieronder « IP's » genoemd, met een algemene licentie toestaan dat ze het mogelijk maken dat 

hun cliënten bestanden waarvan de inhoud door het auteursrecht beschermd is, uitwisselen. 

Die licenties zijn het resultaat van vrije onderhandelingen tussen een of meer vennootschappen 

en een of meer IP's die het eens worden over de vergoedingen die de vennootschappen voor het 

beheer innen overeenkomstig de algemene licentie. 

 

Commentaar 

 

Volgens dergelijk systeem van Algemene Licentie, kan een werk zodra het online wordt gezet (hetzij op 

rechtmatige wijze, hetzij door middel van een illegale kopie) worden gedeeld onder internetgebruikers 

zonder verdere controle door de rechthebbende. De rechthebbende zou slechts een vordering verkrijgen 

op een gedeelte van de vergoeding die ten laste wordt gelegd aan de Internet Access Providers en/ of de 

abonnees (de zogenaamde creativiteitsbijdrage). Dit model zou in principe Internetgebruikers in België in 

staat stellen om onbeperkte hoeveelheden van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties te 

delen op het Internet. 
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Om een dergelijk systeem te organiseren zou zowel aan de aanbod (upload)zijde als aan de download-

zijde een wijziging aan het huidige wettelijke kader dienen te worden aangebracht. 

 

Aangezien het exclusieve rechten betreft (cf. Afdeling I), zou zowel voor de beschikbaarstelling (upload) 

als voor het downloaden (reproductie) een soort dwanglicentie dienen te worden ingevoerd (uit de 

bewoordingen van het voorstel blijkt niet duidelijk welk systeem de auteurs voor ogen hadden). 

 

 

a) Juridische analyse 

 

Vooraf dient te worden gesteld dat dit wetsvoorstel nalaat om duidelijk uit te leggen hoe een dergelijk 

systeem juridisch dient georganiseerd te worden. In de artikelsgewijze toelichting (p.5) wordt gesteld dat 

het systeem van de algemene licentie, “het exclusieve recht van de auteur herbevestigt”. Betekent dit dat 

auteurs (enkel auteurs, wat met de andere rechthebbenden?) hun exclusieve rechten niet zouden 

verliezen? Immers, het model van de algemene licentie voorziet dat een representatieve 

beheersvennootschap vrij zou onderhandelen met Internet Access Providers. Indien geen akkoord zou 

gevonden worden, dient de Koning een beslissing te nemen betreffende de hoogte van de vergoeding. 

Dit duidt op een tegenstrijdigheid, daar de algemene licentie volgens de Raad het exclusieve recht lijkt 

om te zetten in een vergoedingsrecht (een niet vrijwillige licentie). 

 

De Dienst voor Intellectuele Eigendom interpreteert het voorgestelde model van “algemene licentie” als 

een niet-vrijwillige licentie. De niet-vrijwillige licentie is een mechanisme dat inhoudt dat het exclusief 

recht wordt omgezet in een door de wetgever verleende licentie en gecompenseerd wordt met een 

vergoedingsrecht en kan twee verschijningsvormen aannemen, namelijk een verplichte licentie waarbij de 

rechthebbende een vergoeding moet onderhandelen met de tegenpartij en anderzijds een wettelijke 

licentie waarbij de Staat (het bedrag van) een vergoeding oplegt. 

In het wetsvoorstel Groen/Ecolo komen beide verschijningsvormen van de niet-vrijwillige licentie aan bod. 

Dergelijke vormen van de niet-vrijwillige licentie dienen te worden gekwalificeerd als een uitzondering op 

het auteursrecht en de naburige rechten waaraan een recht op vergoeding is gekoppeld. 

 

De Raad heeft voorafgaand vragen bij de rechtvaardiging die het wetsvoorstel geeft voor een dergelijke 

afwijking van de contractsvrijheid, namelijk de praktische onmogelijkheid om rechten online te handhaven 

en de afwezigheid van juridische instrumenten hiervoor
17

. Bepaalde categorieën van rechthebbenden 

stellen dat zij wel in staat zijn om hun rechten online te beheren en wensen hun exclusieve rechten en de 

vrijheid en flexibiliteit die deze bieden niet op te geven in ruil voor vergoedingsrechten. 

 

Men kan zich vervolgens de vraag stellen in welke mate een dergelijke niet vrijwillige licentie verenigbaar 

is met het acquis communautaire op het gebied van het auteursrecht en de internationale verplichtingen 

van België. Zoals reeds gesteld, dient de niet vrijwillige licentie te worden beschouwd als een 

uitzondering op het auteursrecht/de naburige rechten waaraan een recht op vergoeding is gekoppeld. 

 

                                                           
17

 Pagina 4, derde alinea: “In de huidige Belgische en Europese juridische stand van zaken, bestaan er geen 
bepalingen die het delen van beschermde werken op internet kunnen bestraffen.” 
 



Raad voor de intellectuele Eigendom –Advies van 29/6/2012 
 

 

29 

 

Artikel 5 van richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisering van bepaalde aspecten 

van het auteursrecht en de naburige rechten voorziet in een exhaustieve lijst van uitzonderingen op de 

exclusieve rechten van reproductie en mededeling aan het publiek (recht van beschikbaarstelling aan het 

publiek) die lidstaten kunnen invoeren of behouden in hun nationale wetgeving. Een dergelijke 

uitzondering voor uitwisseling van werken via peer to peer of via het internet, staat niet opgesomd in deze 

limitatieve lijst. Het is dus zeer de vraag of de invoering van een dergelijk model wel op eenzijdig 

nationaal initiatief kan plaatsvinden. België riskeert dus dat de Europese Commissie een 

inbreukprocedure instelt wegens strijdigheid met het acquis communautaire ter zake. 

 

Op internationaal en Europees niveau geldt de driestappentoets als algemene norm voor de 

toelaatbaarheid van uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht en naburige rechten. Artikel 9(2) 

van de Berner Conventie (betreffende auteursrecht, enkel met betrekking tot het reproductierecht), artikel 

15 van de Conventie van Rome (naburige rechten, verwijst naar artikel 9(2) van Berner Conventie), 

artikel 13 van de TRIPS-overeenkomst (betreffende auteursrecht en naburige rechten, zowel van 

toepassing op het reproductierecht als het recht van mededeling aan het publiek), evenals artikel 10 van 

de WCT (betreffende auteursrecht, zowel van toepassing op het reproductierecht als het recht van 

mededeling aan het publiek) en artikel 16 van de WPPT (betreffende naburige rechten in de 

muzieksector, zowel van toepassing op het reproductierecht als het recht van mededeling aan het 

publiek) en artikel 5(5) van richtlijn 2001/29/EG (auteursrecht en alle naburige rechten, zowel van 

toepassing op het reproductierecht als het recht van mededeling aan het publiek) voorzien in deze norm.  

 

De driestappen toets houdt in dat “Beperkingen en restricties slechts in bepaalde bijzondere gevallen 

mogen 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.” 

 

De eerste stap: “Bepaalde bijzondere gevallen” 

 

De vraag kan gesteld worden of een algemene uitzondering het model van de niet-vrijwillige licentie voor 

het uitwisselen van (alle categorieën van) beschermde werken/prestaties via P2P op het Internet wel 

voldoende specifiek is. Tevens rijst de vraag of deze uitzondering conform is met de lijst van 

uitzonderingen voorzien in de Richtlijn 2001/29/EG, die limitatief is.  

 

De tweede stap: ” geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken” 

 

In de IMRO zaak
18

, sprak het WHO Dispute Settlement Body zich uit over de interpretatie van de 

driestappentoets vervat in artikel 13 van het TRIPS-akkoord in het kader van een klacht van de EG tegen 

de Verenigde Staten betreffende de “Faireness in Music Licensing Act”. 

 

Het WHO Dispute Settlement Panel stelde met betrekking tot de tweede voorwaarde van de drie-

stappen-toets dat de vraag of een beperking of een uitzondering strijdig is met de normale exploitatie van 

een werk, voor elk exclusief recht afzonderlijk dient te worden beoordeeld. Indien bepaalde vormen van 

gebruik, die in beginsel zijn gedekt door dit recht, maar zijn “vrijgesteld” onder een uitzondering of een 

beperking, in economische concurrentie treden met de wijzen waarop rechthebbenden op normale wijze 

                                                           
18

 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm
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economische waarde uit dat recht trekken en hen daarbij een beduidend of tastbaar commercieel gewin 

ontnemen, wordt afbreuk gedaan aan de normale exploitatie van werken
19

. 

 

De voorgestelde algemene licentie (niet-vrijwillige licentie) lijkt zwaarwegende beperkingen/grenzen aan 

te brengen aan het exclusieve karakter van de rechten die verder gaan dan de situaties die zijn 

toegestaan door voormelde internationale verdragen. Gelet op de aanwezigheid en de verdere 

ontwikkeling van verscheidene nieuwe business modellen voor het gebruik van digitale content, rijst dan 

ook de vraag of een dergelijk systeem de horde van de tweede stap van de driestappentoets kan nemen. 

Tevens rijst de vraag of het invoeren van een dergelijk systeem niet ten koste zou gaan van de groei van 

legitieme online business. Het model lijkt dan ook niet in overeenstemming met de driestappentoets, die 

moet worden geëerbiedigd door de nationale wetgever. 

 

De derde stap, ten slotte, stelt dat de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk mogen 

worden geschaad. De schade bereikt een onredelijk niveau wanneer een toepassing van de uitzondering 

een onredelijke winstderving voor de titularis van het auteursrecht doet ontstaan of zou kunnen doen 

ontstaan of wanneer een belangrijke markt aan de titularis dreigt te ontsnappen.  

Gelet op de analyse van de twee voorgaande stappen is er geen verdere noodzaak om het voorgestelde 

model aan deze derde stap te toetsen. 

 

Men kan aldus besluiten dat er aanzienlijke twijfels bestaan over de verenigbaarheid van dit wetsvoorstel 

met het Europese kader (richtlijn 2001/29/EG) en de internationale verplichtingen, met name de 

driestappentoets, op grond van diverse verdragen inzake auteursrecht en intellectuele eigendom (Bern, 

TRIPS, het WCT en het WPPT) waardoor België gebonden is. 

 

 

b) Juridisch-praktische beperkingen van het model 

 

- Beperkt draagvlak 

 

De grote meerderheid van de vertegenwoordigers van de rechthebbenden is gekant tegen de invoering 

van het aldus voorgestelde systeem dat hun exclusieve rechten (en actieradius) in het algemeen beperkt 

tot vergoedingsrechten. 

 

- Internetgebruikers die geen werken uitwisselen 

 

Er wordt een mechanisme voor een overeenkomst voorzien voor het uitwisselen van beschermde werken 

door eindgebruikers. De dwanglicentie laat normaliter niet toe dat internetgebruikers kunnen kiezen om al 

dan niet de creativiteitsbijdrage te betalen (zie verder bij de bespreking van artikel 78-1, §2 betreffende 

de vergoedingen). Vertegenwoordigers van de rechthebbenden menen dat een dergelijke 

ongedifferentieerde aanpak inherent is aan de mechanismen van de wettelijke licentie waarbij de 

vergoedingslast wordt verdeeld, en werd aanvaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de 

zaak Padawan (arrest van 21 oktober 2010 in de zaak C 467/08). 
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 Punt 6.183 van rapport WT/DS160/R, zie tevens voetnoot 15 van van dit werkdocument 



Raad voor de intellectuele Eigendom –Advies van 29/6/2012 
 

 

31 

 

De vertegenwoordigers van de consumenten zijn in tegendeel van mening dat de ongedifferentieerdheid 

van de vergoeding slechts aanvaard kan worden wanneer het in de praktijk niet mogelijk is om te 

differentiëren. Wat de vergoeding betreft die door of voor rekening van de internetgebruikers zou moeten 

worden betaald in ruil voor een uitwisselings- en downloadlicentie voor beschermde werken, is het in de 

praktijk mogelijk om te voorzien in een opt out-systeem voor personen die dergelijke licentie niet nodig 

hebben.  

  

- Territoriale beperkingen 

 

Los van de voormelde juridische opmerkingen, zou een dergelijk model enkel op het Belgische 

grondgebied kunnen worden georganiseerd. Omwille van het welgekende beginsel van territorialiteit van 

het auteursrecht  mag een Belgisch model dus geen extraterritoriale effecten sorteren en moet de 

reikwijdte van een algemene licentie beperkt blijven tot internetgebruikers die op het Belgische 

grondgebied verblijven. 

 

In de praktijk lijkt dit echter heel moeilijk te verwezenlijken. De vraag rijst of de toegang tot werken die 

worden geüpload in een P2P omgeving (of via een ander platform) door internetgebruikers via het 

netwerk van een Internet Access Provider die actief zijn op het Belgische grondgebied, technisch vanuit 

België kan worden geblokkeerd voor internetgebruikers die zich in andere landen bevinden. Met andere 

woorden, hoe kunnen bestanden over het internet worden uitgewisseld tussen Belgische abonnees, 

zonder dat internetgebruikers buiten de landsgrenzen toegang kunnen hebben tot deze beschermde 

werken? 

 

Een lid vraagt zich bovendien af of een dergelijk filtersysteem, aangenomen dat het in de praktijk kan 

worden toegepast, in overeenstemming zou zijn met het verbod om een algemene toezichtsverplichting 

op te leggen zoals voorgesteld door richtlijn 2000/31 . 

 

De Belgische algemene licentie zou, indien een dergelijk systeem inderdaad zou worden weerhouden, op 

deze manier bijdragen aan het volume van “illegaal aanbod” in de rest van de wereld en België zou 

hiervoor zelfs verantwoordelijk kunnen gesteld worden in het kader van een procedure voor een 

bijzondere groep van de WHO, in het kader van het TRIPs-akkoord of in het kader van een 

inbreukprocedure die zou kunnen worden ingeleid door de Europese Commissie voor het Hof van 

Justitie. 

 

- Beperkingen wat betreft repertoire 

 

1) Alle categorieën van werken en zowel auteursrecht als naburige rechten 

 

- Internetgebruikers die de creativiteitsbijdrage betalen, wensen van een uitgebreid aanbod te genieten. 

Het model is van toepassing op alle categorieën van werken (alle rechthebbenden-auteursrecht-naburige 

rechten).  

 

- Het voorstel voorziet niet in een sectorspecifieke benadering (verschillen en eigenheden wat betreft 

productie, verspreiding en release windows, consumptie en digitale ontwikkeling onder meer voor de 

audiovisuele sector).  
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2) Mondiaal repertoire 

 

Thans heeft de afwezigheid in de wederkerige vertegenwoordigingsovereenkomsten tussen 

zustervennootschappen van de rechten voor exploitatie van werken via P2P uitwisselingssystemen, tot 

gevolg dat de beheersvennootschappen die actief zijn in België slechts een klein repertoire 

vertegenwoordigen voor het beheer van dit type van rechten. Het betreft vooral in België gevestigde 

rechthebbenden die hen het beheer van dit type rechten contractueel hebben toevertrouwd. De meeste 

van de in het buitenland gevestigde rechthebbenden en van de beheersvennootschappen die actief zijn 

in het buitenland hebben de op het Belgisch grondgebied actieve beheersvennootschappen het beheer 

van hun exploitatierechten voor het beschikbaarstellen van werken op het internet niet toevertrouwd en 

hebben ook niet de intentie om het te doen. De producenten en de uitgevers verkiezen trouwens om hun 

exclusieve rechten voor het online beschikbaarstellen van werken zelf te beheren 

 

Juridisch gezien zou een wettelijke licentie als gevolg hebben dat krachtens de wet een machtiging wordt 

gegeven aan één of meer beheersvennootschappen om voor rekening van alle in België beschermde 

rechthebbenden, ook de in het buitenland gevestigde rechthebbenden, de rechten te beheren die 

betrekking hebben op de exploitatiedaden gedekt door de wettelijke licentie. 

 

Een dergelijke maatregel zou evenwel tot gevolg hebben dat de representativiteit van de op het Belgisch 

grondgebied actieve beheersvennootschappen kunstmatig verhoogd wordt en dit tegen de wil van de 

grote meerderheid van rechthebbenden waarvan de werken op Belgisch grondgebied worden 

geëxploiteerd.  

 

In dat geval is de kans zeer reëel dat België voor een “Speciaal panel voor geschillenregeling” van de 

Wereldhandelsorganisatie wordt gedaagd wegens schending van de verplichtingen vervat in het TRIPs-

akkoord (zie hoger, hoofdstuk juridische opmerkingen). 

 

Bovendien zal, indien België voor een dispute settlement panel van de WHO wordt gedaagd, tevens de 

Europese Commissie dienen tussen te komen in de procedure. Dit zou voor een paradoxale situatie 

zorgen daar de Commissie zelf kan overwegen om een inbreukprocedure in te stellen wegens niet 

respecteren van het acquis communautaire. Het idee van een “algemene licentie” is immers niet nieuw. 

De Europese Commissie heeft zich reeds in het kader van de parlementaire werkzaamheden betreffende 

de omzetting van richtlijn 2001/29/EG door Frankrijk (loi DADVSI 2005-2006) negatief uitgelaten ten 

opzichte van de onverwachte goedkeuring door de Assemblée nationale van amendement nr. 153 van de 

heer Alain Sugenot dat de invoering van een “licence globale” voorzag. Na intens overleg tussen de 

Europese Commissie en de Franse regering werd de “licence globale” door de Franse Senaat uit de tekst 

geweerd, waarna de assemblée nationale in tweede lezing (deze maal in voltallige samenstelling) de 

bepalingen betreffende licence globale afvoerde
20

. Gelet op al het voorgaande en het feit dat er reeds 

een precedent bestaat op het niveau van de Wereld- handelsorganisatie betreffende de interpretatie van 

de driestappentoets, zou de kans dus zeer reëel zijn dat een dispute settlement panel België in het 

ongelijk zou stellen. 

 

Bovendien moet gewezen worden op het voorstel voor een richtlijn m.b.t. het collectief beheer van 

auteursrechten en naburige rechten en multiterritoriale licenties voor muziekrechten voor online gebruik in 

                                                           
20

http://www.clubic.com/actualite-33077-l’assemblee-nationale-adopte-la-loi-dadvsi.html  



Raad voor de intellectuele Eigendom –Advies van 29/6/2012 
 

 

33 

 

de interne markt (COM 2012-372), en rijst de vraag naar de mogelijke implicaties die een toekomstige 

richtlijn in dit verband zou kunnen hebben
21

.  

 

Tot slot kaart een lid dat de rechthebbenden vertegenwoordigt het de vraag aan van de definitie van de 

criteria van verdeling van de rechten door de beheersvennootschappen die actief zijn in België, die de 

bevoegdheid zouden krijgen om het ganse in België vertegenwoordigde repertoire te vertegenwoordigen, 

maar die slechts een klein deel van dat repertoire op contractuele basis vertegenwoordigen voor de 

rechten van online beschikbaarstelling. 

 

 

- Concurrentie met het legale aanbod 

 

- Zoals reeds gesteld in de juridische analyse van de driestappentoets, lijkt een dergelijk model zware 

concurrentie te betekenen voor het legale aanbod. Hoe kan voorkomen worden dat de introductie van 

een dergelijk model een gevaar zou creëren voor de ontwikkeling en de verdere groei van nieuwe 

business modellen (bij voorbeeld de streaming van films of muziek, de e-book markt, de pers,...)? 

Sommige categorieën van rechthebbenden zoals producenten en uitgevers hebben meer mogelijkheden 

om op een doeltreffende manier de rechten op hun werken/prestaties individueel uit te oefenen. Wat zal 

de impact zijn van de invoering van een systeem van algemene licentie op het legale aanbod van 

beschermde werken zoals bij voorbeeld i-tunes? Een consument zal bijna steeds kiezen voor de 

“goedkoopste” oplossing indien die mogelijkheid hem wordt geboden. De auteurs van het wetsvoorstel 

bevestigen dit immers ook in de laatste alinea van pagina 3 (toelichting, punt 2.
22

) 

 

- Impact op de financiering van werken 

 

Ook op de financiering van werken en onder meer op de financiering van audiovisuele werken waarvan 

het bedrijfsmodel totaal verschilt van die van andere categorieën van werken, zijn negatieve gevolgen te 

verwachten. Deze eventuele gevolgen zouden nauwgezet moeten worden onderzocht voordat enig 

wetgevend initiatief wordt genomen. 

 

- Contractuele verhoudingen 

 

Het wetsvoorstel bepaalt het volgende “de vennootschappen kunnen de internetproviders, hieronder 

“IP's” genoemd, met een algemene licentie toestaan dat ze het mogelijk maken dat hun cliënten 

bestanden waarvan de inhoud door het auteursrecht beschermd is, uitwisselen. Die licenties zijn het 

                                                           
21

 Dit voorstel voor een richtlijn beoogt immers om zowel de rechthebbenden als de beheersvennootschappen aan te 
moedigen om de repertoires vrijwillig samen te voegen om de verlening van multiterritoriale licenties aan 
dienstverleners van onlinemuziek mogelijk te maken en om strengere voorwaarden op te leggen aan 
vennootschappen die dergelijke licenties afleveren aangezien zij een grotere verantwoordelijkheid zullen hebben 
zowel ten aanzien van de rechthebbenden als ten aanzien van de dienstverleners van onlinemuziek. Wanneer 
krachtens een Belgische wetgevende maatregel de rechten voor de online exploitatie in België van beschermde 
werken en prestaties verplicht aan de in België actieve beheersvennootschappen worden toevertrouwd dan zullen 
deze rechthebbenden wat de exploitatie in België betreft niet zelf meer kunnen beslissen aan welke 
beheersvennootschap die de voorwaarden vervult die voorzien zijn in het voorstel voor een richtlijn, zij het beheer 
van hun rechten toevertrouwen voor de toekenning van multiterritoriale licenties. 
22

« Wanneer ze kunnen kiezen tussen een muziekstuk, een film, een televisieserie of een boek waarvoor ze moeten 
betalen en hetzelfde werk dat kosteloos beschikbaar is, zal de meerderheid van de internauten natuurlijk voor de 
meest voordelige oplossing kiezen. » 
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resultaat van vrije onderhandelingen tussen een of meer vennootschappen en een of meer IP's die het 

eens worden over de vergoedingen die de vennootschappen voor het beheer innen overeenkomstig de 

algemene licentie.” 

 

In het kader van deze “vrije onderhandelingen” zouden de IP’s als louter tussenpersoon kunnen 

onderhandelen namens hun abonnees wat betreft de hoogte van de creativiteitsbijdrage die dient 

gekoppeld te worden aan de twee categorieën van internetabonnementen. 

 

De vraag is evenwel wie aan de cliënten van de internetproviders de toelating geeft om via het internet 

bestanden uit te wisselen waarvan de inhoud beschermd is door het auteursrecht. Betreft het zoals 

bepaald in het ontworpen artikel 78-1, §1 beheersvennootschappen die via de internetproviders een 

dergelijke toelating aan hun cliënten geven ? Of betreft het de wetgever? Het ontworpen artikel 78-1, §3, 

bepaalt immers dat bij ontstentenis van een akkoord (…) de Koning zelf de vergoedingen voor de 

categorieën van abonnement vastlegt, op grond van de vergoedingen van het vorige jaar. De vraag rijst 

tevens of er onder het voorgestelde model wel enige contractuele relatie zou bestaan tussen de 

internetgebruiker en de representatieve beheersvennootschap. De algemene licentie regulariseert 

immers bij wet het Internetgedrag van consumenten. In dat geval is er dus geen tussenkomst 

(vergunning/licentie) vereist vanwege een representatieve beheersvennootschap van alle 

rechthebbenden. Dit zou ook betekenen dat de relevante handelingen van de internetgebruikers gedekt 

zijn bij wet, zelfs indien de IAP de creativiteitsbijdrage niet zou betalen (bij voorbeeld de vergoedingen 

opgelegd bij koninklijk besluit- analogie met uitzonderingen (dwanglicenties) voor thuiskopie, leenrecht bij 

voorbeeld. 

 

Artikel 78-1, § 2 AW. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar wordt een akkoord bereikt over de 

vergoedingen die moeten worden geïnd voor elke categorie van de volgende 

internetabonnementen: 

a) abonnement met een gemiddelde doorvoercapaciteit: met de mogelijkheid een 

maandelijks volume van meer dan 5 en minder dan of gelijk aan 30 giga te up- en 

downloaden;  

b) abonnement met een hoge doorvoercapaciteit: met de mogelijkheid een maandelijks 

volume van meer dan 30 giga te up- en downloaden. 

 

Dat akkoord wordt bij koninklijk besluit verplicht gesteld. De Koning kan de categorie van 

abonnement wijzigen om ze aan te passen aan eventuele technologische ontwikkelingen. 

 

Commentaar 

 

Het wetsvoorstel voorziet in tarieven die gelinkt dienen te worden aan twee categorieën van 

Internetabonnementen (gemiddelde en grote doorvoercapaciteit: 5-30Gb en meer dan 30 Gb) Deze 

tarieven worden algemeen bindend verklaard via koninklijk besluit. 

 

Dergelijk model van algemene licentie zou negatieve reacties kunnen uitlokken bij internetgebruikers die 

zich niet bezighouden met het uitwisselen van beschermde werken en prestaties, daar het de kosten van 

de creativiteitsvergoeding “mutualiseert” onder de meeste internetgebruikers. De dwanglicentie zoals 

voorgesteld laat dus niet toe dat internetgebruikers kunnen kiezen om al dan niet de creativiteitsbijdrage 

te betalen. De internetgebruikers die geen gebruik wensen te maken van het P2P model, maar 
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desondanks wel een broadband-verbinding hebben (tevens voor andere redenen, bij voorbeeld legale 

streaming, digitale televisie enz.) en het legale aanbod verkiezen, zouden zich in zekere zin gestraft 

kunnen voelen aangezien zij er in principe toe gebracht worden om de creativiteitsvergoeding te betalen 

terwijl ze geen beschermde werken op het internet uitwisselen.  

 

Sommige vertegenwoordigers van de rechthebbenden menen dat een dergelijke ongedifferentieerde 

aanpak inherent is aan de mechanismen van de wettelijke licentie waarbij de vergoedingslast wordt 

verdeeld, en dat dergelijke aanpak werd aanvaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de 

zaak Padawan (arrest van 21 oktober 2010 in de zaak C 467/08). 

 

Andere vertegenwoordigers van rechthebbenden menen dat de aanpak waarbij de last van de 

creativiteitsbijdrage algemeen verdeeld wordt, en er dus niet gedifferentieerd wordt tussen de gebruikers 

die beschermde werken op het internet uitwisselen en diegenen die dergelijke daden niet stellen, afbreuk 

doet aan het exclusieve recht en een verdere ontwikkeling van business modellen om digitale toegang tot 

beschermd materiaal mogelijk te maken, in het gedrang brengt. 

 

De vertegenwoordigers van de consumenten zijn in tegendeel van mening dat de ongedifferentieerdheid 

van de vergoeding slechts kan aanvaard kan worden wanneer het in de praktijk niet mogelijk is om te 

differentiëren. Wat de vergoeding betreft die door of voor rekening van de internetgebruikers zou moeten 

worden betaald in ruil voor een uitwisselings- en downloadlicentie voor beschermde werken, is het in de 

praktijk mogelijk om te voorzien in een opt out-systeem voor personen die dergelijke licentie niet nodig 

hebben.  

 

Artikel 78-1, §3 AW. Bij ontstentenis van een akkoord zoals bedoeld in paragraaf 2, legt de Koning 

zelf de vergoedingen voor de categorieën van abonnement bedoeld in het eerste lid vast, op 

grond van de vergoedingen van het vorige jaar, die eventueel geïndexeerd worden. 

 

Commentaar 

 

De Koning kan zelf de bedragen van de vergoedingen vastleggen bij ontstentenis van akkoord. Volgens 

de Raad doet deze bepaling de vraag rijzen of het voorgestelde model een niet-vrijwillige licentie betreft 

die bij ontstentenis van een akkoord tussen de beheersvennootschappen en de internetproviders een 

wettelijke licentie kan worden.  

 

Het is inderdaad raadzaam zich af te vragen welk het statuut is van het akkoord tot vaststelling van het 

bedrag van de vergoeding dat de beheersvennootschappen en de internetproviders zouden bereiken, 

Betreft het een contractueel overeengekomen licentie op basis van het exclusieve recht van 

beschikbaarstelling voor het publiek of betreft het een akkoord over het vergoedingsbedrag in het kader 

van een vrijwillige licentie aangezien de toelating tot beschikbaarstelling voor het overige door de 

wetgever gegeven wordt? Als er trouwens voor het eerste jaar na de inwerkingtreding van het voorstel 

geen akkoord is wie mag dan het bedrag van de vergoeding vastleggen? Het is niet zeker dat het de 

Koning is aangezien hij dat enkel kan doen op grond van de vergoedingen van het vorige jaar.  

 

 

Artikel 78-2 AW: De algemene licentie komt ten goede aan alle rechthebbenden, die al dan niet bij 

de ondertekenende vennootschap aangesloten zijn. 
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Commentaar 

 

Het voorstel beoogt een representatieve beheersvennootschap bij wet in te stellen naar analogie met 

vennootschappen Auvibel en Reprobel die de vergoedingsrechten moeten innen en verdelen in het kader 

van wettelijke licenties voor kopiëren voor eigen gebruik en reprografie (zie eveneens het nieuwe artikel 

78-4).  

 

Alle (categorieën van) rechthebbenden (ook diegene die niet aangesloten zijn) kunnen zich tot deze 

beheersvennootschap wenden voor de verdeling van de vergoeding (eveneens naar analogie met 

regeling betreffende reprografie en kopiëren voor eigen gebruik).  

 

Momenteel bezit geen enkele bestaande beheersvennootschap alle rechten die nodig zijn teneinde 

toestemming te kunnen verlenen voor uitwisseling van alle mogelijke bestanden (alle categorieën van 

werken, zowel auteursrecht als naburige rechten) via het internet. 

 

 

Artikel 78-3 AW: Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) zal jaarlijks, 

en uiterlijk tegen 31 januari van elk jaar, het internetgebruik in België van het voorgaande jaar 

algemeen, onafhankelijk en anoniem in kaart brengen. Het zal daartoe een onderzoek voeren bij 

een representatieve steekproef van vrijwillige internetgebruikers. De Koning bepaalt de nadere 

werkwijze voor het opstellen van dat jaarlijks onderzoek, waarbij de persoonlijke levenssfeer van 

de gebruikers volstrekt in acht wordt genomen. Er kan geen enkel privé-gegeven (zoals IP-

adressen) of enige andere persoonsinformatie door het BIPT worden gezocht of bewaard. 

 

Commentaar 

 

De voorgestelde steekproef is niet voldoende duidelijk. Wordt daadwerkelijk anoniem gecontroleerd of 

wordt aan een aantal internetgebruikers gevraagd hun internetgedrag concreet te beschrijven zodanig dat 

dit geëxtrapoleerd kan worden? Kan technisch wel worden nagegaan welke content (muziek, film, enz.) 

wordt uitgewisseld? Indien ja, kan ook nagegaan worden welke titels het meest worden uitgewisseld (veel 

meer fijnmazig)?  

 

 

Artikel 78-4 AW: 

 

§ 1. De Koning geeft overeenkomstig de voorwaarden en nadere bepalingen die hij vaststelt, een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die representatief is voor alle 

vennootschappen voor het beheer van de rechten, de opdracht in te staan voor de inning en de 

verdeling van de rechten die uit de algemene licentie ontstaan. 

 

§ 2. Eens de bedragen van de algemene licentie door de vennootschap bedoeld in paragraaf 1 

geïnd zijn, worden ze verdeeld onder de verscheidene beheersvennootschappen aan de hand van 

een verdeelsleutel waarover ze onderling zullen onderhandelen. 
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Om die verdeelsleutel objectief te bepalen, kunnen de beheersvennootschappen eventueel 

gebruik maken van het algemene en anonieme overzicht van het internetverkeer in België waarin 

artikel 78-3 voorziet. 

 

§ 3. De vergoeding waarvan sprake is in artikel 78-1 wordt uiterlijk op 15 december van elk jaar 

uitbetaald aan de auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en van 

audiovisuele werken. » 

Commentaar 

 

- Het vooropgestelde systeem kan onmogelijk voorzien in een volledige schadeloosstelling van de 

verschillende rechthebbenden. Indien ervan uitgegaan wordt dat een uitwisseling van alle beschermde 

werken en prestaties wordt beoogd door dit wetsvoorstel, betekent dit dat de sowieso beperkte 

creativiteitsbijdrage zal moeten worden verdeeld onder een grote verscheidenheid van (categorieën van) 

rechthebbenden. Deze categorieën van rechthebbenden zijn bovendien niet altijd vertegenwoordigd door 

beheersvennootschappen. Ter illustratie: binnen de categorie van de auteurs bij voorbeeld dient het deel 

voorbehouden aan de auteurs worden verdeeld tussen literaire auteurs (onder andere journalisten, 

schrijvers, auteurs van grafische kunst), auteurs van muziek (componisten en song writers), auteurs van 

audiovisuele werken, auteurs van computerprogramma’s. 

 

- De rechthebbenden (inclusief de producenten en uitgevers) menen dat zij hun investeringen in hun 

werken en prestaties niet kunnen terugverdienen. De rechthebbenden, met name de producenten en 

uitgevers, zien hun exclusieve rechten immers herleid tot vergoedingsrechten. Een dergelijk systeem zou 

hen slechts een marginale of zeer lage vergoeding opleveren in vergelijking met de huidige exploitatie 

van werken/ prestaties. De intensiteit van de exploitatie van het werk of van de prestaties, de conceptie- 

en fabricagewaarde ervan zullen niet langer noodzakelijk bepalende criteria voor de inkomsten zijn. De 

producenten en uitgevers stellen dat de stimulans om te investeren in waardevolle premium content 

wegvalt. Het vooropgestelde systeem waarborgt volgens hen onvoldoende het voortbestaan van de 

creatieve wereld. 

 

- De verdeelsleutel dient te worden onderhandeld door de beheersvennootschappen (leden van de 

representatieve beheersvennootschap) onderling. Hoe liggen de verhoudingen met betrekking tot de 

beslissingsmacht betreffende de verdeling van de creativiteitsbijdrage tussen de verschillende 

rechthebbenden (zijn het enkel beheersvennootschappen die lid zijn van de representatieve 

beheersvennootschap die hier een stem in hebben? Quid andere rechthebbenden? Bepaalde 

rechthebbenden zoals b.v. ontwikkelaars en uitgevers van games en softwareproducenten zijn niet 

verenigd in beheersvennootschappen.  

 

- De jaarlijkse BIPT analyse kan hier gebruikt worden als objectieve grondslag. Is dit de enige te 

overwegen mogelijkheid?  

 

- Software producenten en omroeporganisaties staan niet vermeld in de lijst van begunstigden van de 

creativiteitsbijdrage. Betekent dit dat hun exclusieve rechten intact worden gelaten? Mogen zij niet 

deelnemen aan de verdeling van de creativiteitsvergoeding? Software wordt beschermd via het 

auteursrecht, dus normaliter zullen de softwareproducenten aanspraak moeten kunnen maken op een 

deel van de creativiteitsbijdrage die wordt voorbehouden aan de categorie van de auteurs. 
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Omroeporganisaties bezitten naburige rechten op hun uitzendingen. Een uitwisseling via het Internet van 

reproducties van hun uitzendingen brengt ook de rechten van omroeporganisaties in het gedrang.  

 

Artikel 3: Artikel 2, § 1, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische 

reglementering en de prijzen, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969, wordt aangevuld met 

een tweede lid, luidende: « Hij legt ten minste een maximumprijs vast voor het leveren van gas, 

elektriciteit en aansluiting op het internet. Voor het verstrekken van toegang tot het internet 

onderscheidt hij drie categorieën van abonnementen, afhankelijk van het maandelijks up- en 

downloadvolume welk het abonnement biedt. » 

 

Commentaar 

  

De Memorie van Toelichting stelt dat “De creativiteitsbijdrage mag geen weerslag hebben op de factuur 

van de gebruiker.”  

 

Deze bepaling lijkt aan te geven dat de IAP het door de Koning opgelegde bedrag dient te betalen aan de 

representatieve beheersvennootschap zonder dat de provider deze bijdrage echt kan doorrekenen aan 

de consument. 

 

Het is gepast om te onderzoeken of de waarde van de werken en prestaties op deze manier veel lager 

komt te liggen dan de intrinsieke waarde via de uitoefening door de rechthebbenden van hun exclusieve 

rechten. 
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B. ANALYSE VAN HET WETSVOORSTEL 5-741/1 VAN DE HEER Richard MILLER
23

 

 

Hierna volgt een artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel Miller. Er wordt telkens de bepaling van 

het artikel gegeven, gevolgd door commentaren op de bepaling. 

 

Artikel 2 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 

 

1º minister : de minister die bevoegd is voor Economie; 

2ºprovider : een operator van de informatiemaatschappij die toegang tot het elektronisch 

communicatienetwerk verschaft; 

3º houder : iedere natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een door een provider toegekend 

nummer voor de levering van elektronische communicatie en die een elektronische 

communicatiedienst gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst met een provider; 

4º Raad : de Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet.” 

 

Commentaar 

 

In dit artikel worden een aantal begrippen gedefinieerd. 

 

De vraag rijst of met de term “provider” in artikel 2, 2° een access provider bedoeld wordt in de zin van 

artikel 12 Richtlijn e-commerce. Indien dit het geval is moet ook duidelijker naar dat artikel, en naar de 

omzetting ervan in Belgisch recht (artikel 18 Wet van 11 maart 2003) verwezen worden. 

 

Met de "Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet" in het 4° wordt naast de 

huidige commissies en adviesorganen inzake auteursrecht, een nieuw orgaan opgericht, dat nader 

omschreven wordt in artikel 25 van het wetsvoorstel. De vraag rijst of dit praktisch haalbaar is. 

 

Artikel 3 

 

Deze bepaling is het eerste artikel van Hoofdstuk II: De strijd tegen illegale websites, dat eveneens 

artikel 4 omvat, en als volgt luidt: 

 

“Artikel 20, § 3, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de 

diensten van de informatiemaatschappij wordt met een derde lid aangevuld, luidende : 

« De beslissing van de procureur des Konings wordt aan alle providers opgelegd die hosting van 

de onwettige activiteit of informatie als bedoeld in het eerste lid toelaten. »» 

 

Commentaar 

                                                           
23

 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet, ingediend door de heer 
Richard Miller, Senaat 2010-2011, 5-741/001 
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Artikel 3 van het wetsvoorstel bepaalt dat de beslissing genomen door de procureur des Konings in het 

kader van artikel 20, §3, van de wet van 11 maart 2003
24

 (kopiëren, ontoegankelijk maken of verwijderen 

van opgeslagen documenten, nadat een dienstverlener die daadwerkelijk kennis kreeg van een onwettige 

activiteit of informatie, die procureur daarvan onverwijld op de hoogte bracht), « aan alle providers wordt 

opgelegd die hosting van de onwettige activiteit of informatie als bedoeld in het eerste lid toelaten ». 

 

Deze bepaling doet vraagtekens rijzen : zaait de tekst geen verwarring tussen de soorten 

tussenpersonen, of toch althans tussen de soorten diensten die ze verlenen (providing versus hosting) ? 

is er geen verwarring wat betreft de beslissing genomen door de procureur des Konings : is een website 

blokkeren (vooral als die in het buitenland wordt gehost) niet hetzelfde als het ontoegankelijk maken of 

verwijderen van informatie, opgeslagen op de servers van een Belgische provider ? is een dergelijke 

bepaling betreffende de ISP wel op haar plaats binnen een artikel dat betrekking heeft op de 

hostingactiviteit ? wordt dergelijke beslissing in praktijk vaak genomen? is het een prioriteit van het 

parket ?  

 

Op het principe van de voorgestelde bepaling kan althans zeker dieper worden ingegaan. Ze zou 

bijvoorbeeld facultatief kunnen zijn, en een onderscheid maken tussen het type tussenkomende 

dienstverleners en het type beslissing dat wordt genomen: « De procureur des Konings kan, in functie 

van de dienstverlener die bij de beslissing betrokken is en van het type beslissing dat genomen wordt, 

deze beslissing opleggen aan alle dienstverleners van dezelfde categorie die toegang verlenen tot de 

onwettige activiteit of informatie zoals bedoeld in het eerste lid ». Dergelijke maatregel zou evenwel ook 

kunnen worden bestudeerd in het kader van een meer algemene denkoefening over de structuur en de 

inhoud van de artikelen 18 tot 21 van de wet van 11 maart 2003, die momenteel binnen de FOD 

Economie plaatsvindt. 

 

Artikel 4  

 

Artikel 4 luidt als volgt: 

 

Artikel 26 van dezelfde wet wordt gewijzigd als volgt: 

1º § 4 wordt op het einde aangevuld als volgt: « en de dienstverleners die weigeren hun 

medewerking te verlenen, zoals vereist door artikel 21, § 1, tweede lid, of door artikel 21, § 2. »; 

2º het 3º van § 5 wordt opgeheven. 

 

Commentaar 

 

Artikel 4 van het wetsvoorstel stelt voor om de sancties te verzwaren als de providers de vereiste 

medewerkingsplicht niet nakomen op grond van artikel 21, §1, tweede lid of van artikel 21, §2 van de wet 

van 11 maart 2003. 

 

                                                           
24

 Het huidige artikel 20, §3 van de wet van 11 maart 2003 bepaalt : « Wanneer de dienstverlener daadwerkelijk 
kennis krijgt van een onwettige activiteit of informatie, meldt hij dit onverwijld aan de procureur des Konings, die de 
nodige maatregelen neemt overeenkomstig artikel 39bis van het Wetboek van strafvordering. Zolang de procureur 
des Konings geen beslissing heeft genomen met betrekking tot het kopiëren, ontoegankelijk maken en verwijderen 
van de in een informaticasysteem opgeslagen gegevens, kan de dienstverlener enkel maatregelen nemen om de 
toegang tot de informatie te verhinderen. ». 
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Hier kan volgende vraag worden gesteld : is het adequaat om deze bepaling in artikel 26, §4 in te voeren, 

waar de sanctie afhankelijk wordt gesteld van het bewijs van « kwade trouw » ? Vooraleer over een 

verzwaring van de sanctie te praten, kan men zich beter bezig houden met de vraag binnen welk juridisch 

en praktisch kader deze medewerking gebeurt, en verbeteringen voorstellen. 

 

In het kader van de reflectie over de « Notice and Action » procedures, die momenteel op Europees
25

 en 

Belgisch niveau gevoerd wordt, kan ook de kwestie van de sanctieverzwaring en de omkadering ervan 

worden bestudeerd.  

 

Artikel 5 

 

Deze bepaling is het eerste artikel van Hoofdstuk III: Het aanmoedigen van websites met werken die ter 

beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige 

rechten, dat tevens artikel 6 omvat, en luidt als volgt: 

 

“Art. 5 - In de contracten met de houders vermelden de providers het volgende: 

1º een duidelijke vermelding van het exclusief recht van auteurs en houders van naburige rechten 

om toestemming te verlenen voor de reproductie en mededeling aan het publiek van hun werken 

en prestaties; 

2º de geldende wetgeving betreffende het auteursrecht; 

3º informatie over het legale online-cultuuraanbod door te verwijzen naar de website van de Raad 

als bedoeld in artikel 25, zevende lid, en over de gevolgen voor de artistieke creatie en de 

economie van de culturele sector wanneer de wet op het auteursrecht en de naburige rechten niet 

wordt nageleefd; 

4º de vermelding dat de houder zijn toegang tot een onlinedienst voor mededeling aan het publiek 

moet beveiligen; 

5º de bepalingen en sancties waarin de huidige wet voorziet.” 

 

Commentaar 

 

Deze bepaling legt een aantal vermeldingen op in de contracten tussen access providers en hun klanten 

teneinde de houders te sensibiliseren voor het naleven van de wetgeving met betrekking tot het 

auteursrecht. 

 

Punt 3° past in het kader van het « telecompakket
26

 ». 

                                                           
25

 Zie de consultatie van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-
action/index_en.htm 
26

 In het kader van het zogenaamde “telecompakket” voorziet overwegende 26 van de Europese Richtlijn 2009/136 
inzake “Universele dienstverlening”: 
 
“Om kwesties van algemeen belang met betrekking tot het gebruik van communicatiediensten aan te pakken en de 
bescherming van de rechten en vrijheden van derden te bevorderen, moeten de bevoegde nationale instanties met 
de hulp van de aanbieders informatie van algemeen belang over het gebruik van dergelijke diensten kunnen 
produceren en laten verspreiden. Deze kan informatie van algemeen belang omvatten over schending van het 
auteursrecht, ander onwettig gebruik en de verspreiding van schadelijke inhoud, ...” 
 
Zo kan overeenkomstig artikel 20.1, laatste paragraaf van deze richtlijn de wetgever “voorschrijven dat het contract 
alle eventueel daartoe door de bevoegde overheidsinstanties verstrekte informatie over het gebruik van elektronische 
communicatienetwerken en -diensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud en over 
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De draagwijdte van sommige vermeldingen is niet altijd duidelijk. De vraag rijst bijvoorbeeld wat met het 

2° wordt bedoeld. Betekent dit dat verwezen moet worden naar de Auteurswet, of dat de geldende 

wetgeving ook moet geïnterpreteerd worden? Zo ja door wie? Tevens rijst de vraag wat met 4° bedoeld 

wordt. 

Tevens rijst bij het 5° de vraag welke sancties bedoeld worden, gelet op het amendement nr 1 van 24 mei 

2011 van de heren Miller en Belot, waarbij werd voorgesteld om de artikelen 14 tot 24 (hoofdstuk V in 

verband met de graduele reactie) te doen vervallen. Zelfs indien dit amendement wordt goedgekeurd, 

zouden de door de wet beoogde sancties de momenteel in de wet betreffende het auteursrecht beoogde 

burgerlijke en strafrechtelijke sancties kunnen zijn. 

 

Artikel 6 

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“Art. 6- Artikel 91 van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de 

consumentenbescherming wordt met een 24° aangevuld, luidende: 

 

« 24º een onlinedienst voor mededeling aan het publiek voorstellen om onbeperkt te kunnen 

downloaden zonder te vermelden dat downloaden enkel voor werken geldt waarvoor toestemming 

is verleend op grond van de voorwaarden van de wet van ... tot een betere bescherming van 

culturele creaties op het internet. » 

 

Commentaar 

 

In artikel 6 van het voorstel wordt voorgesteld om artikel 91 van de WMPC te wijzigen door de lijst van 

bedrieglijke handelspraktijken aan te vullen met een 24° waarin de onlinedienstverleners worden beoogd 

die het publiek aanbieden om onbeperkt te kunnen downloaden zonder te vermelden dat downloaden 

legaal dient te gebeuren. 

 

Bij deze bepaling moet de volgende commentaar gemaakt worden: dergelijke aanvulling is in strijd met 

het Europees recht. De enige oneerlijke handelspraktijken die in het nationaal recht kunnen verboden 

worden, zijn opgelijst in richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 

betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt. 

Aangezien het een “maximale” richtlijn betreft, is het dus niet mogelijk om het nationaal recht aan te 

vullen met oneerlijke handelspraktijken die niet in de genoemde lijst voorkomen, 

                                                                                                                                                                                           
beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bevat waarnaar in artikel 21, lid 4, wordt gewezen en die van toepassing is op de aangeboden 
dienst.” 
 
Verder wordt gespecifieerd in artikel 21.4, punt a) dat de wetgever internetaanbieders “indien nodig kosteloos 
informatie van algemeen belang aan bestaande en nieuwe abonnees verstrekken. In dat geval wordt dergelijke 
informatie door de bevoegde openbare instanties in een gestandaardiseerde vorm aangeleverd en heeft onder meer 
betrekking op de volgende punten: a) de meest voorkomende vormen van gebruik van elektronische 
communicatiediensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud, met name waar dit de 
eerbiediging van de rechten en vrijheden van derden kan aantasten, inclusief schendingen van het auteursrecht en 
hiermee samenhangende rechten, en de juridische gevolgen hiervan en, ...” 
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Het is echter gepast te onderstrepen dat het aan de rechter is om te oordelen naar de feiten of de praktijk 

waarbij onbegrensde downloadaanbiedingen worden gedaan, zonder daarbij te vermelden dat het 

downloaden legaal moet zijn, eventueel een bedrieglijke of oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke 

concurrentie vormt ten aanzien van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de 

consumentenbescherming (BS 12.04.2010). 

 

Artikel 7 

 

Dit artikel is het eerste artikel van Hoofdstuk IV: Werken en prestaties die door databankoperatoren ter 

beschikking van het publiek worden gesteld, dat de artikelen 7 tot 11 omvat, en luidt als volgt: 

 

“Art. 7- Auteurs en houders van naburige rechten hebben het exclusief recht om toestemming te 

verlenen voor de volledige of gedeeltelijke reproductie en mededeling aan het publiek van hun 

werken en prestaties tegen betaling of gratis, via operatoren van onlinedatabanken. Aan de hand 

hiervan kan het publiek werken of prestaties downloaden, visualiseren en uitwisselen of kan het 

automatisch op de hoogte blijven via een computer.” 

 

Commentaar 

 

Blijkens de memorie van toelichting is het de bedoeling om te herinneren aan de in de Auteurswet 

voorziene exclusieve exploitatierechten
27

 De draagwijdte van deze bepaling, en van verschillende 

begrippen die erin gebruikt worden is evenwel niet duidelijk. Zo rijst de vraag wat bedoeld wordt met de 

begrippen “operatoren van onlinedatabanken”, “visualiseren”, “uitwisselen” of “automatisch op de hoogte 

blijven via een computer”.  

 

Tevens rijst de vraag hoe deze bepaling zich verhoudt met de artikelen 1, 35, 39 en 44 Auteurswet. De 

vraag rijst bijvoorbeeld waarom slechts bepaalde aspecten van de vermogensrechten van auteurs 

vermeld worden, en of men hieruit a contrario, conform het lex specialis beginsel
28

 kan afleiden dat de 

rechthebbenden niet over de andere aspecten van de vermogensrechten zouden beschikken, of over 

morele rechten zouden beschikken.  

 

Meer algemeen rijst de vraag wat de toegevoegde waarde is van deze bepaling t.a.v. de Auteurswet. 

Indien er een reële behoefte zou zijn, die objectief verantwoord kan worden niettegenstaande de analyse 

in Afdeling I, om de draagwijdte van het vermogensrecht duidelijker te maken in een online context, dan 

rijst de vraag of de voorgestelde bepaling voldoende duidelijkheid en juridische zekerheid biedt. Het is 

niet uitgesloten dat het de bedoeling was om een specifieke exploitatiewijze te beogen en te voorzien in 

een verplicht collectief beheer voor dit type van exploitatie. De gebruikte terminologie is evenwel 

incoherent en de definities zijn onduidelijk.  

 

 

                                                           
27

 De artikelsgewijze toelichting van artikel 7 van het wetsvoorstel Miller is als volgt geformuleerd: “Dit artikel herinnert 
eraan dat overeenkomstig artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, 
de auteurs en de houders van naburige rechten exclusieve exploitatierechten hebben op hun werken.” 
28

 Dit artikel 7 zou zich in een bijzondere wet bevinden “strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties 
op het internet”, en zou op legistiek vlak niet in de auteurswet ingevoegd worden.  



Raad voor de intellectuele Eigendom –Advies van 29/6/2012 
 

 

44 

 

Artikel 8 

 

Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Art. 8- Het recht van auteurs en houders van naburige rechten om te aanvaarden of te verbieden 

dat databankoperatoren werken of prestaties ter beschikking stellen van het publiek, kan enkel 

uitgeoefend worden door een vennootschap voor het beheer van de rechten zoals bepaald in de 

wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

 

Indien de auteur of de houders van naburige rechten het beheer van hun rechten niet aan een 

vennootschap voor het beheer van de rechten hebben opgedragen, is de vennootschap die 

rechten van dezelfde categorie beheert, geacht met het beheer van hun rechten te zijn belast. 

 

Indien de rechten van die categorie door meer dan één vennootschap voor het beheer van de 

rechten worden beheerd, staat het de auteur of de houders van naburige rechten vrij te kiezen 

welke van die vennootschappen geacht wordt hun rechten te beheren. Voor hen gelden dezelfde 

rechten en plichten uit de overeenkomst tussen de provider en de vennootschap voor het beheer 

van de rechten als voor de rechthebbenden die het beheer van hun rechten aan deze 

vennootschap hebben opgedragen. 

 

Zij kunnen die rechten doen gelden binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van 

beschikbaarstelling van hun werk of prestatie via de databankoperator. 

 

Commentaar 

 

Het begrip “databankoperatoren” dat wordt gebruikt in het eerste lid is onduidelijk. De vraagt rijst 

bijvoorbeeld of hiermee producenten van databanken in de zin van de wet van 31 augustus 1998 worden 

bedoeld, die derhalve beschermd worden door het sui generis-recht, dan wel of gaat het om een 

generieke benaming die de verschillende soorten dienstenleveranciers onder één noemer wil vatten. 

Tevens rijst de vraag of hiermee databanken worden bedoeld die met toestemming van de 

rechthebbenden worden aangeboden, dan wel of hier ook databanken worden mee bedoeld die zonder 

toestemming van de rechthebbenden worden aangeboden. Bij wijze van voorbeeld kan worden 

aangegeven dat het onduidelijk is of zaken als i-tunes, google en youtube zouden moeten gevat worden 

onder het begrip “databankoperatoren”.  

 

Naast de onduidelijkheid omtrent het begrip “databankoperatoren”, is ook het begrip “ter beschikking 

stellen van het publiek” onduidelijk. Zoals aangegeven in Afdeling I- Verschijningsvormen en juridische 

aspecten, kan en zal meestal immers naast het recht van ter beschikkingstelling ook het reproductierecht 

en het meer algemene recht van mededeling aan het publiek in het geding zijn
29

. De vraag rijst derhalve 

of het voorgestelde artikel 8 als gevolg dat de andere vermogensrechten, zoals bijvoorbeeld het lineair 

streamen van radio en TV uitzendingen tegelijk met de uitzending langs traditionele weg (cfr. Afdeling I, 

typegeval 3) niet onder zijn toepassingsgebied vallen.  

 

                                                           
29

 Zie p. 3 e.v. onder “Relevante rechten”, en bespreking van de verschillende typegevallen. 



Raad voor de intellectuele Eigendom –Advies van 29/6/2012 
 

 

45 

 

De toepassing en de impact van het voorgestelde maatregel, namelijk het recht van auteurs en houders 

van naburige rechten om te aanvaarden of te verbieden dat databankoperatoren werken of prestaties ter 

beschikking stellen van het publiek is derhalve onduidelijk en creëert juridische onzekerheid. 

 

Naast deze onduidelijkheden, kan vastgesteld worden dat in Artikel 8, eerste lid, een systeem van 

verplicht collectief beheer wordt voorgesteld om werken of prestaties via databankoperatoren ter 

beschikking te stellen. Schematisch zou dit kunnen voorgesteld worden als volgt: 

 

Land A België Land C Land D 

Databankoperator 

A 

accessprovider 

A 

accessprovi

der BE 

Databankoperator  

BE 

  

 

Technisch zou een internaut die vanuit België een beschermd werk wil downloaden, via Accessprovider 

(“AP”) BE toegang krijgen tot het internet. Vervolgens zal het te downloaden werk, doorgaans door 

middel van een specifieke software (desgevallend aangeleverd door een dienstenleverancier), worden 

gezocht op het internet. Het is mogelijk dat dit gevonden wordt bij databankoperator (“DBO”) BE en van 

daar wordt doorgestuurd naar de internaut (situatie 1). Het is wellicht ook mogelijk dat het werk gevonden 

wordt bij een DBO in land A, C, D of X, en van daar wordt doorgestuurd naar de internaut (situatie 2).  

 

Een andere situatie die zich kan voordoen is dat een werk uit DBO BE wordt doorgestuurd naar een 

internaut die in het buitenland (b.v. land A) dit werk wil downloaden (situatie 3). 

 

De vragen die hierbij rijzen zijn enerzijds van conceptuele aard, en anderzijds van praktische aard. 

 

Wat de vragen van juridische aard betreft, rijst de vraag of een systeem van verplicht collectief beheer 

niet moet beschouwd worden als een beperking van het exclusieve recht, en bijgevolg ook moet voldoen 

aan de driestappentoets. In de rechtsleer wordt zowel de stelling verdedigd dat het verplicht collectief 

beheer enkel de uitoefening van het recht betreft, en niet het recht zelf zodat de driestappentoets niet van 

toepassing is
30

, als de stelling dat ook een verplicht collectief beheer een beperking van het exclusieve 

recht is en dus aan de driestappentoets moet voldoen
31

. Aldus is het aangewezen om op zijn minst de 

oefening te maken en een systeem van verplicht collectief beheer te toetsen aan driestappentoets, wat 

in elk geval de legitimiteit van het model ten goede zou komen
32

.  

 

Wat de concrete toepassing van de driestappentoets betreft, moet in eerste instantie worden nagegaan of 

“het ter beschikking stellen van werken en prestaties via databankoperatoren” kan beschouwd worden als 

een “bepaald bijzonder geval”. De vraag rijst derhalve of “het ter beschikking stellen van werken via 

databankoperatoren” kan beschouwd worden als een bepaald bijzonder geval.  

 

                                                           
30

 Zie b.v. S. VON LEWINSKI, weergegeven in C. COLLIN, ‘Etude de faisabilité de systèmes de licences pour les 
échanges d’oeuvres sur internet – Rapport pour la SACD/SCAM – Belgique’, 16 septembre 2011’, (hierna “C. 
COLLIN – CRIDS studie 2011”), 38. 
31

 Zie b.v. M. FICSOR, ‘La gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins à la croisée des chemins: doit-elle 
rester volontaire, peut-elle être étendue our drendue obligatoire’, e-Bulletin du droit d’auteur, oct. 2003, p. 4. Zie 
tevens D. GERVAIS, Application d’un régime de licence collective étendue en droit canadien : principes et questions 
relatives à la mise en oeuvre, Etude pour le ministère du patrimoine canadien, Juin 2003, disponible sur 
http://aix1.uottawa.ca/~dgervais/publications/licence_etendue_questions.pdf, beiden geciteerd door C. COLIN, 
CRIDS Studie 2011.  
32

 C. COLIN, CRIDS Studie 2011, p. 45-46. 

http://aix1.uottawa.ca/~dgervais/publications/licence_etendue_questions.pdf
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In tweede instantie moet nagegaan worden of geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van 

het werk of de prestatie. Wat de beoordeling van deze stap betreft werd in het kader van het dispute 

settlement tussen de Europese commissie en de USA over de uitzondering voorzien in Sectie 110 (5) van 

de US Copyright Act in verband met de mededeling aan het publiek van sommige radio-uitzendingen, 

door het Dispute Settlement Body in haar rapport onder meer het volgende aangegeven: “er is een 

conflict met een normale exploitatie van het werk (…), indien gebruiken, die in principe onder dat recht 

vallen maar vrijgesteld zijn door de uitzondering of beperking, in economische competitie treden met 

manier waarop rechthebbenden normalerwijze economische waarde halen uit dat recht op het werk 

(m.a.w. het auteursrecht) en zij daardoor onthouden worden van significante of tastbare commerciële 

winsten” (vertaling)
 33

. Toegepast op ons concrete geval kan men aannemen dat een normale exploitatie, 

m.a.w. de manier waarop rechthebbenden normalerwijze economische waarde halen uit hun recht op het 

werk, bestaat in de inkomsten die zij halen uit legale download of streamingplatforms
34

. Derhalve rijst de 

vraag of een verplicht collectief beheer van het recht “om werken en prestaties via databankoperatoren 

ter beschikking te stellen” in competitie treedt met die normale exploitatie en de rechthebbenden door de 

onderworpenheid aan het verplicht collectief beheer onthouden worden van significante of tastbare 

commerciële winsten waarvan zij niet onthouden zouden worden indien het exclusieve recht op 

individuele basis zou uitgeoefend worden. Tevens rijst concreet de vraag of het wetsvoorstel betekent dat 

legale downloadplatforms naast het verwerven van de noodzakelijke toestemming bij de (individuele) 

rechthebbenden, ook nog licenties zouden moeten afsluiten met in België werkzame 

beheersvennootschappen op basis van een verplicht collectief beheer. 

 

In laatste instantie moet nagegaan worden of door de uitzondering of beperking de wettige belangen van 

de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad. Om te voldoen aan deze test, mag de uitzondering of 

beperking geen disproportionele, onredelijke, onaanvaardbare schade toebrengen aan de 

rechthebbenden. De vraag rijst derhalve of geen disproportionele schade wordt toegebracht door de 

rechthebbende een beperking van zijn exclusief recht op te leggen wat betreft het “ter beschikking stellen 

van werken en prestaties via databankoperatoren”. 

 

Thans heeft de afwezigheid in de wederkerige vertegenwoordigingsovereenkomsten tussen 

zustervennootschappen van de rechten voor exploitatie van werken via P2P uitwisselingssystemen, tot 

gevolg dat de beheersvennootschappen die actief zijn in België slechts een klein repertoire 

vertegenwoordigen voor het beheer van dit type van rechten. Het betreft vooral in België gevestigde 

                                                           
33

 Zie WT/DS160/R van 15 juni 2000, § 6.183, beschikbaar op www.wto.org, meer bepaald 
http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=0&searchtype=browse&q1=%28%40meta%5FSymbol+WT
%FCDS160%FCR%2A+and+not+RW%2A%29&language=1,  
“We believe that an exception or limitation to an exclusive right in domestic legislation rises to the level of a conflict 
with a normal exploitation of the work (i.e., the copyright or rather the whole bundle of exclusive rights conferred by 
the ownership of the copyright), if uses, that in principle are covered by that right but exempted under the exception 
or limitation, enter into economic competition with the ways that right holders normally extract economic value from 
that right to the work (i.e., the copyright) and thereby deprive them of significant or tangible commercial gains.”  
Oorspronkelijke tekst in het Frans : 
6.183 Nous estimons qu'une exception ou limitation concernant un droit exclusif qui est prévue dans la législation 
nationale va jusqu'à porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre (c'est-à-dire au droit d'auteur ou plutôt à tout 
l'ensemble de droits exclusifs conférés par la titularité du droit d'auteur), si des utilisations, qui en principe sont visées 
par ce droit mais bénéficient de l'exception ou de la limitation, constituent une concurrence aux moyens économiques 
dont les détenteurs du droit tirent normalement une valeur économique de ce droit sur l'œuvre (c'est-à-dire le droit 
d'auteur) et les privent de ce fait de gains commerciaux significatifs ou tangibles. 
34

 C. COLIN, CRIDS Studie 2011, 54: « Dans ce contexte, l’exploitation normale des oeuvres peut se comprendre 
comme correspondant à l’offre de téléchargement légal. Les plates-formes mises en place dans le respect de la loi 
sur le droit d’auteur constituent certainement la voie normale d’exploitation des œuvres. » 

http://www.wto.org/
http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=0&searchtype=browse&q1=%28%40meta%5FSymbol+WT%FCDS160%FCR%2A+and+not+RW%2A%29&language=1
http://docsonline.wto.org/imrd/gen_searchResult.asp?RN=0&searchtype=browse&q1=%28%40meta%5FSymbol+WT%FCDS160%FCR%2A+and+not+RW%2A%29&language=1
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rechthebbenden die hen het beheer van dit type rechten contractueel hebben toevertrouwd. De meeste 

van de in het buitenland gevestigde rechthebbenden en van de beheersvennootschappen die actief zijn 

in het buitenland hebben de op het Belgisch grondgebied actieve beheersvennootschappen het beheer 

van hun exploitatierechten voor het beschikbaarstellen van werken op het internet niet toevertrouwd en 

hebben ook niet de intentie om het te doen. De producenten en de uitgevers verkiezen trouwens om hun 

exclusieve rechten voor het online beschikbaarstellen van werken zelf te beheren. 

 

Juridisch gezien zou een verplicht collectief beheer naar het voorbeeld van de wettelijke licentie (zie 

hierboven) als gevolg hebben dat krachtens de wet een machtiging wordt gegeven aan één of meer 

beheersvennootschappen om voor rekening van alle in België beschermde rechthebbenden, ook de in 

het buitenland gevestigde rechthebbenden, de rechten te beheren die betrekking hebben op de door het 

verplichte collectieve beheer gedekte exploitatiedaden . 

 

Een dergelijke maatregel zou evenwel tot gevolg hebben dat de representativiteit van de op het Belgisch 

grondgebied actieve beheersvennootschappen kunstmatig verhoogd wordt en dit tegen de wil van de 

grote meerderheid van rechthebbenden waarvan de werken op Belgisch grondgebied worden 

geëxploiteerd.  

 

Bovendien moet onderstreept worden dat de toename, krachtens de wet, van de representativiteit van de 

in België actieve beheersvennootschappen wel eens in strijd zou kunnen zijn met de bepalingen 

opgenomen in het voorstel voor een richtlijn m.b.t. het collectief beheer van auteursrechten en naburige 

rechten en multiterritoriale licenties voor muziekrechten voor online gebruik in de interne markt (COM 

2012-372). Dit voorstel voor een richtlijn beoogt immers om zowel de rechthebbenden als de 

beheersvennootschappen aan te moedigen om de repertoires vrijwillig samen te voegen om de verlening 

van multiterritoriale licenties aan dienstverleners van onlinemuziek mogelijk te maken en om strengere 

voorwaarden op te leggen aan vennootschappen die dergelijke licenties afleveren aangezien zij een 

grotere verantwoordelijkheid zullen hebben zowel ten aanzien van de rechthebbenden als ten aanzien 

van de dienstverleners van onlinemuziek. Wanneer krachtens een Belgische wetgevende maatregel de 

rechten voor de online exploitatie in België van beschermde werken en prestaties verplicht aan de in 

België actieve beheersvennootschappen worden toevertrouwd dan zullen deze rechthebbenden wat de 

exploitaite in België betreft niet zelf meer kunnen beslissen aan welke beheersvennootschap die de 

voorwaarden vervult die voorzien zijn in het voorstel voor een richtlijn, zij het beheer van hun rechten 

toevertrouwen voor de toekenning van multiterritoriale licenties.  

 

Wat de vragen van praktische aard betreft rijst in eerste instantie de vraag naar de “geografische 

toepassingsgebied” van het voorgestelde systeem. Meer algemeen kan aangegeven worden dat indien 

overeenkomstig het voorgestelde systeem toestemming wordt gegeven door beheersvennootschappen in 

het kader van een verplicht collectief beheer, de vraag rijst of deze dan gegeven wordt voor het Belgische 

grondgebied alleen of voor een ruimer grondgebied. Meer concreet rijst bijvoorbeeld de vraag of volgens 

het voorgestelde systeem het verplicht collectief beheer enkel betrekking zou hebben op situatie 1 (DBO 

en AP beiden in België) of ook op situaties 2 (AP BE en DBO in buitenland) en 3 (AP in buitenland, DBO 

in BE). Wat situaties 2 betreft rijst de vraag of geen extraterritoriale werking aan de Belgische wet zou 

gegeven worden indien men oplegt dat een buitenlands platform (databankoperator) moet voorzien in 

een verplicht collectief beheer indien een werk van zijn databank wordt gedownload door een Belgische 

internaut (situatie 2). In situatie 3 wordt door een buitenlandse internaut een werk gedownload van een 

Belgische databankoperator. De vraag rijst of ook hier niet sprake is van een extraterritoriaal effect van 
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de wet indien men voorziet dat deze handeling onderworpen is aan een verplicht collectief beheer. Dit 

alles in acht genomen, is de territoriale draagwijdte van het voorgestelde systeem onduidelijk, en rijzen 

tevens juridische vragen omtrent een mogelijke extraterritoriale werking van de Belgische Auteurswet. 

 

Daarnaast rijst de vraag naar het repertoire dat beheersvennootschappen vertegenwoordigen. Meer 

concreet rijst de vraag of op dit ogenblik de Belgische beheersvennootschappen b.v. voor 

rechthebbenden die zij vertegenwoordigen op grond van een wederkerigheidscontract met een 

buitenlandse beheersvennootschap, voor een lid van die buitenlandse beheersvennootschap 

toestemming kunnen geven aan een onlineplatform om diens werk via dat onlineplatform aan te bieden. 

Indien dit niet het geval is, en de Belgische beheersvennootschappen op basis van de huidige 

overeenkomsten dus niet de bevoegdheid hebben om toestemming te geven voor de ter beschikking 

stelling van werken of prestaties, dan rijst de vraag of zij dit op basis van een verplicht collectief beheer 

dit zouden kunnen doen. M.a.w., de vraag rijst of het invoeren van een verplicht collectief beheer een 

rechtvaardiging kan vormen, zowel vanuit juridisch als vanuit economisch oogpunt, voor het feit dat 

Belgische beheersvennootschappen toestemming zouden geven voor de online exploitatie van de 

werken van buitenlandse rechthebbenden die in België toegankelijk zijn
35

.  

 

Ter informatie kan aangegeven worden dat ook in Frankrijk de idee geopperd werd om een verplicht 

collectief beheer te voorzien voor de online exploitatie van muziek, maar dat deze piste, onder meer na 

een consultatie van de verschillende actoren, verlaten werd
36

.  

 

Ook binnen de Raad voor de Intellectuele Eigendom geven verschillende rechthebbenden aan dat het 

exclusieve recht het uitgangspunt dient te zijn, dat verschillende rechthebbenden op basis van dit 

exclusieve recht digitale platformen hebben uitgewerkt die geëvalueerd zijn naar business modellen, en 

dat de aantasting van het exclusieve recht via bijvoorbeeld een verplicht collectief beheer de leefbaarheid 

van deze modellen bedreigt. 

 

                                                           
35

 Voor een omschrijving van het begrip verplicht collectief beheer, zie b.v. C. COLIN, Etude CRIDS 2011, 24-25 : “ 
(Vertaling) Wanneer de wetgever opteert voor het verplicht collectief beheer van een exclusief recht, ontneemt hij de 
auteur de individuele uitoefening van zijn exclusief recht om het toe te vertrouwen aan een beheersvennootschap. De 
auteur kan dus zelf niet meer de exploitatie van zijn werken controleren binnen het door het systeem vastgelegde 
kader, aangezien een collectieve uitoefening door een beheersvennootschap hem werd opgelegd. Niettemin, en dit in 
tegenstelling tot de situatie bij een niet vrijwillige licentie, behouden de beheervennootschappen de macht om de 
voorwaarden van de licentie met de gebruikers (gebruiksvoorwaarden, tarieven) te onderhandelen. Inderdaad, ook al 
is het collectief beheer verplicht, de licentie die gegeven wordt blijft vrijwillig. De beheersvennootschappen, die 
exclusieve rechten beheren, hebben de mogelijkheid om toestemming te geven of te weigeren, onder voorbehoud 
van verplichtingen die opgelegd worden door het mededingingsrecht. De beheervennootschappen hebben 
vervolgens de taak om de vergoedingen die geïnd werden voor het gebruik van de werken dat geviseerd wordt door 
de bepaling te innen en te verdelen onder de rechthebbenden”.  
36

 Zie Document « 13 engagements pour la musique en ligne » ondertekend op 17 januari 2011 door de betrokken 
partijen na bemiddelingsopdrachthttp://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/13-engagements-pour-
la-musique-en-ligne/(language)/fre-FR, p 2 : (vertaling) « Het voorstel om een vrijwillig of verplicht collectief beheer 
van de naburige rechten in te voeren voor alle online-exploitatiewijzen, zoals geopperd in het rapport van de heren 
Zelnik, Toubon en Cerutti kreeg geen consensus. Ondanks het feit dat sommige actoren dit voorstel steunden, botste 
het op bezwaren die, aldus de bemiddelaar, verhinderen dat het binnen afzienbare termijn kan worden ingevoerd om 
te beantwoorden aan de uitdagingen van de sector. 
 
Daarentegen hebben de werkzaamheden rond bemiddeling bevestigd, dat er een collectieve wil bestaat om de markt 
van het legale aanbod uit te breiden alsook de ontwikkeling van innoverende en haalbare diensten te bevorderen, 
gebaseerd op een diversiteit aan modellen. »   

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/13-engagements-pour-la-musique-en-ligne/(language)/fre-FR
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/13-engagements-pour-la-musique-en-ligne/(language)/fre-FR
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De vertegenwoordigers van de gebruikers geven aan dat een systeem van verplicht collectief beheer er 

niet mag toe leiden dat aanleiding geeft tot een dubbele betaling: enerzijds in het kader van het 

internetabonnement, en anderzijds voor de beschermde inhoud die op het internet wordt verspreid. Zij 

geven aan voorstander te zijn van een proportioneel en vrijwillig systeem, zodanig dat consumenten die 

niet wensen te genieten van het uitwisselen van bestanden geen extra vergoeding moeten betalen op 

hun internetabonnement. Een vertegenwoordiger van de gebruikers geeft tevens aan dat de sector een 

legaal alternatief zou moeten voorstellen, dat zowel op economisch als juridisch vlak leefbaar is. Volgens 

deze vertegenwoordiger is het huidige aanbod nog niet voldoende toegankelijk voor de consumenten met 

name in termen van financiële voorwaarden. 

 

De vertegenwoordigers van de rechthebbenden delen die mening niet en vinden dat het wettelijk aanbod 

voldoende gevarieerd is en economisch toegankelijk is voor de consumenten. Om pedagogische 

redenen, raden zij aan om een cartografie van het wettelijk aanbod op te stellen.  

 

Artikel 9 

 

“Tussen de databankoperatoren en de beheersvennootschappen wordt een overeenkomst 

afgesloten betreffende de beschikbaarstelling van werken of prestaties door de 

databankoperatoren. 

 

Die overeenkomst betreft een vergoeding van het auteursrecht en de naburige rechten. Er is een 

verschillende overeenkomst voor de muzieksector, de audiovisuele sector, de uitgeverssector en 

de pers.” 

 

Commentaar 

 

Ook hier rijzen de vragen en opmerkingen in verband met de onduidelijkheid van de gehanteerde 

begrippen en reikwijdte van het voorgestelde systeem. Specifiek in verband met de “databankoperatoren” 

rijst in verband met de betekenis van dit begrip de vraag of hiermee instanties bedoeld worden die zelf 

een auteursrechtelijk relevante handeling stellen zoals omschreven in Afdeling I en Afdeling II, dan wel of 

zij geen dergelijke handeling stellen of slechts een handeling die moet beschouwd worden als een 

tijdelijke reproductie in de zin van artikel 5.1 van richtlijn 2001/29 en artikel 21, § 3 Auteurswet. Indien met 

databankoperatoren instanties bedoeld worden die zelf geen auteursrechtelijk relevante handeling 

stellen, dan rijst de vraag op welke juridische grondslag zij er zouden kunnen toe verplicht worden een 

overeenkomst te sluiten. Deze opmerking geldt ook bij artikel 12 van het wetsvoorstel, waar deze 

opmerking verder wordt uitgewerkt.  

 

Artikelen 10 en 11 

 

De artikelen 10 tot 11 voorzien voorts bepalingen omtrent de overeenkomst tussen de 

beheersvennootschappen en de databankoperatoren. Er wordt onder meer in bepaald dat een 

overeenkomst moet worden gesloten tussen databankoperatoren en beheersvennootschappen, waarbij 

een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de sectoren (muziek, audiovisueel, pers), er wordt 

een systeem van bemiddelaars analoog aan art. 54 Auteurswet voorzien “als er geen overeenkomst kan 

worden gesloten die databankoperatoren toestemming verleent om werken on line te zetten”, en er wordt 

een jaarlijkse vernieuwing van het akkoord voorzien. 
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Commentaar 

 

NOOT: gelet op de principiële vragen die hiervoor en hierna worden geformuleerd over het systeem op 

zich, werden vooralsnog geen opmerkingen gemaakt over de bepalingen inzake de overeenkomst tussen 

de beheersvennootschappen en de databankoperatoren. 

 

Artikelen 12 en 13 

 

De artikelen 12 en 13 maken deel uit van Hoofdstuk V: Het uitwisselen van werken en prestaties via 

providers, en luiden als volgt: 

 

Art. 12. Tussen de providers en de beheersvennootschappen wordt een overeenkomst gesloten 

betreffende de uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde werken of prestaties via providers. 

 

Die overeenkomst bepaalt de beperkingen en de voorwaarden waarbinnen de houder van een 

toegang tot een onlinedienst voor mededeling aan het publiek die toegang mag gebruiken om 

werken uit te wisselen die door het auteursrecht of naburige rechten worden beschermd.” 

 

Art. 13: De bepalingen van artikelen 10 en 11 zijn van toepassing 

 

Commentaar 

 

De artikelen 12 en 13 voorzien dat een overeenkomst moet afgesloten worden tussen “providers” en de 

beheersvennootschappen “betreffende de uitwisseling van auteursrechtelijk beschermde werken of 

prestaties via providers”.  

 

In eerste instantie rijst de vraag wat met de termen “uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken 

of prestaties via providers” wordt bedoeld. Wordt b.v. enkel het uitwisselen via P2P bedoeld, of ook b.v. 

aanbieden op een internetsite/blog/cloud, via andere technieken zoals omschreven in de typegevallen in 

Afdeling I? 

 

Voorts wordt met de term “providers”, gelet op de Franse tekst (“fournisseurs d’acccès”) en de definitie in 

art. 2, 2° wellicht access providers bedoeld. Zoals aangegeven in Afdeling II kunnen access providers 

genieten van een voorwaardelijke vrijstelling van aansprakelijkheid voor zover zij voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 12 van de richtlijn 2000/31. Tevens werd in Afdeling II aangegeven dat naar de 

mening van de FOD Economie, access providers geen auteursrechtelijk relevante handeling stellen
37

. 

                                                           
37

 In dezelfde zin C. COLIN, CRIDS Studie op initiatief van SACD – SCAM met de steun van de FWB, 2011, 90 : La 
proposition de loi relative au peer-to-peer déposée par le sénateur Richard Miller impose, en son article 12, la 
conclusion d’un accord entre fournisseurs d’accès et sociétés de gestion pour autoriser les échanges d’oeuvres par 
les internautes dans certaines limites. En cas d’échec des négociations, trois médiateurs seraient désignés pour 
aider à l’aboutissement de celles-ci et formuler des propositions. Le rôle ainsi attribué aux fournisseurs d’accès à 
internet n’est toutefois pas précisé : il peut être celui d’un débiteur des rémunérations envisagées en contrepartie des 
échanges qui seraient autorisés ou celui d’un intermédiaire dans le contrat d’autorisation conclu en réalité entre les 
ayants droit et les internautes. 
(…) 
Dans ces deux propositions de loi, le législateur enclenche et impose le mécanisme de négociation entre les titulaires 
de droit d'auteur et de droits voisins et les fournisseurs de connexion internet. L’idée est intéressante, mais elle bat 
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Derhalve rijst net als bij het wetsvoorstel nr. 5-590 (cfr. supra) de vraag wat de juridische grondslag is van 

de verplichting die ten laste van de access providers wordt gelegd om een exploitatielicentie af te sluiten 

met de beheersvennootschappen, en of een dergelijke verplichting in overeenstemming is met de 

artikelen 12 en volgende van richtlijn 2000/31. 

 

Voor het overige gelden dezelfde vagen en opmerkingen van conceptuele en praktische aard als bij 

artikel 8. 

 

Ten slotte rijst de vraag of dit een verplicht of optioneel systeem betreft voor de internauten, en of 

internauten die geen beschermde werken uitwisselen ook dienen bij te dragen in het systeem. 

 

Artikelen 14-24 

 

Deze artikelen 14- 24 vormen Hoofdstuk V van het wetsvoorstel, met als titel “De graduele reactie bij het 

niet naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige 

rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken”. 

 

Bij amendement nr 1 van 24 mei 2011 van de heren Miller en Belot, werd voorgesteld om deze artikelen 

te doen vervallen
38

. Aangezien dit amendement ingediend werd door de indiener van het wetsvoorstel, 

worden deze artikelen thans niet verder becommentarieerd. Een analyse van de verschillende modellen 

die in andere landen gebruikt worden, zal toelaten een discussie te hebben over een systeem gebaseerd 

op een gradueel antwoord. 

 

 Wat het toepassingsgebied van een model van gradueel antwoord betreft, meent de Raad dat indien 

dergelijk repressief model wordt ingevoerd ook het probleem van het statuut van het downloaden vanuit 

een illegale bron (al dan niet thuiskopiëren) (zie hierboven hoofdstuk I) moet worden onderzocht. Een lid-

rechthebbende zegt geen voorstander te zijn van een repressief model als er enkel een download bij de 

gebruiker plaatsheeft. Het lid vraagt zich echter af of het systeem van gradueel antwoord niet op de 

internetsites kan worden toegepast. In dat verband wordt verwezen naar de Spaanse Ley Sinde
39

 die in 

dergelijke procedures ten aanzien van internetsites voorziet. In andere landen zijn de werkzaamheden 

gericht op een “notice&action” model in het ruimere toepassingsgebied van de elektronische handel. De 

Raad meent dat moet onderzocht worden in welke mate de voorgestelde repressieve modellen kunnen 

worden gebruikt in de strijd tegen inbreuken gepleegd vanuit aanbodzijde (bv. illegale internetsites).  

 

In verband met de mogelijke sancties meent een grote meerderheid van de Raad dat het afsluiten van de 

internetverbinding een maatregel is die grote problemen stelt ten aanzien van de fundamentele rechten 

en vrijheden en die voor sommigen onevenwichtig kan lijken. Geen enkel lid van de Raad wenst 

dergelijke maatregel in te voeren. Niettemin wordt opgemerkt dat het aan de rechter moet blijven 

toekomen om te beslissen of het afsluiten van de internetverbinding een maatregel is die in verhouding 

                                                                                                                                                                                           
en brèche un principe fondamental de notre droit, qui est la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Y déroger 
suppose la poursuite d’un intérêt public important ou à tout le moins mérite d’être justifié. 
38

 Verantwoording bij het amendement: “Na de diverse specialisten te hebben gehoord in de Commissie voor de 
Financiën en voor de Economische Aangelegenheden, blijkt een graduele reactie bij het niet naleven van de 
bepalingen van onderhavig wetsvoorstel niet uitvoerbaar. De ondernemingen die de rechten beheren vragen dat 
overigens niet. Het is ten slotte onmogelijk die graduele reactie toe te passen zonder de persoonlijke rechten van de 
consumenten op losse schroeven te zetten”. 
39

 La Ley 2/2011, de 4 de marzo 2011, de Economía Sostenible (LES) 
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staat tot de ernst van de inbreuk. De Raad heeft ook vragen bij het afschrikkend effect dat dergelijk 

systeem zou kunnen hebben, gelet op het tijdsverloop tussen het plegen van de inbreuk, de eventuele 

veroordeling en het opleggen van maatregelen.  
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D. ANALYSE VAN HET WETSVOORSTEL 1084/001 VAN MEVROUW Katrien LALIEUX c.s.
40

 

 

 

Het wetsvoorstel (1084) tot wijziging van artikel 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 

auteursrecht en de naburige rechten wat de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen betreft bij 

schendingen van het auteursrecht en de naburige rechten werd neergelegd in de Kamer op 19 januari 

2011 (hierna het wetsvoorstel 1084). De titel van dit voorstel leidt tot verwarring omdat hij niet 

rechtstreeks gaat over de verantwoordelijkheid van de tussenpersonen maar veeleer over rechterlijke 

bevelen ten aanzien van deze tussenpersonen. 

 

Het wetsvoorstel strekt er ondermeer toe om via de betalingsbemiddelaars (Visa, Master Card, Pay Pal, 

Ogone, etc.) op te treden om de toegang te beletten tot de online betaaldienst die gebruikt wordt door 

sites die werken of producten, die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, illegaal verkopen, 

in het bijzonder wanneer deze sites vanuit landen buiten de EU opereren.  

 

Dit wetsvoorstel geeft aanleiding tot volgende commentaren.  

 

Artikelen 2 en 3 van het voorstel – begrip tussenpersoon 

 

Het wetsvoorstel 1084/1 is gebaseerd op een hypothese die stelt dat het begrip « tussenpersoon » 

gebruikt in artikel 87, §1 van de AW zou beperkt zijn tot de tussenpersonen bedoeld in artikel 12.1 van de 

richtlijn 2000/31 betreffende elektronische handel te weten zij die enkel informatie doorgeven of toegang 

tot het internet verschaffen 
41

.  

 

Om in deze beweerde leemte te voorzien, stelt artikel 3 van het voorstel voor om naast het begrip 

tussenpersoon ook het begrip uitgever in te voeren om ook een vordering tot staking tegen de 

betalingsbemiddelaars mogelijk te maken. Het aldus gewijzigde artikel 87, §1, lid 2 zou als volgt worden 

geformuleerd: « Zij [De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de rechtbank 

van koophandel] kunnen eveneens een bevel tot staking uitvaardigen tegenover tussenpersonen en 

uitgevers wier diensten door derden gebruikt worden om inbreuk op het auteursrecht of op een naburig 

recht te plegen ». 

 

De auteurs omschrijven de uitgever als “uitgever van instrumenten voor de elektronische overmaking van 

geldmiddelen“ » en verwijzen zodoende naar de definities gegeven in artikel 2 van de wet van 17 juli 

2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de overmaking van elektronische 

                                                           
40

 Wetsvoorstel neergelegd door mevrouw Karine LALIEUX en consorten tot wijziging van artikel 87 van de wet van 
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat de verantwoordelijkheid van de 
tussenpersonen betreft bij schendingen van het auteursrecht en de naburige rechten, De kamer, Doc 53, 1084/001 
41

 Memorie van toelichting,blz.6 :” De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 
en de naburige rechten geeft geen expliciete omschrijving van het in artikel 87, § 1, gebruikte begrip 
“tussenpersonen”. Overeenkomstig de vigerende Europese regelgeving spreekt men van een tussenpersoon 
“wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door 
een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk”  
Die Europese regel, die normaal als leidraad moet dienen bij de interpretatie van de Belgische wet, heeft dus tot 
gevolg dat de toepassingssfeer van artikel 87, § 1, wordt beperkt tot uitsluitend de internetproviders en aldus de 
betalingsbemiddelaars buiten schot laat.. 
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geldmiddelen
42

. Artikel 2 van het wetsvoorstel 1084 stelt inderdaad voor om een artikel 86quater toe te 

voegen dat als volgt is geformuleerd: «Voor de toepassing van deze afdelingen van de besluiten tot 

uitvoering van de erin vervatte bepalingen moet worden verstaan onder: 

1° uitgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die, in het kader van zijn commerciële activiteit, een 

instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen ter beschikking stelt van een andere 

persoon overeenkomstig een met die persoon gesloten overeenkomst; 

2° instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen: instrument dat de mogelijkheid biedt 

één of meer van de volgende verrichtingen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg te 

verwezenlijken: 

a) overmakingen van geldmiddelen; 

b) opvragingen en deposito’s van contant geld; 

c) toegang op afstand tot een rekening; 

d) het op- en ontladen van een oplaadbaar instrument.”. 

 

Eerst en vooral dient eraan herinnerd te worden dat de wet van 17 juli 2002 werd opgeheven door artikel 

77 van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, en dat deze laatste wet geen van 

de voornoemde begrippen bevat. Deze laatste wet verankert daarentegen het – ruimere begrip - 

betalingsdienstaanbieder
43

, een term die veel geschikter is om te gebruiken in het kader van een 

eventuele verduidelijking van het begrip tussenpersoon. 

 

De Raad stelt bovendien vast dat de premisse waarop het wetsvoorstel gebaseerd is, verkeerd is. Deze 

« beperkende » interpretatie heeft geen enkele wettelijke basis. 

 

Het is waar dat het begrip tussenpersoon herhaaldelijk gebruikt wordt in Europese teksten (richtlijnen 

2000/31, 2001/29 en 2004/48 bv.) alsook in de nationale teksten (hoofdstuk VI van de wet van 11 maart 

2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en artikel 

87 van de AW bv.). 

 

Geen van deze teksten geeft echter een definitie van het begrip tussenpersoon.  

 

Richtlijn 2000/31 vermeldt hoogstens drie specifieke activiteiten onder vele andere die door bepaalde 

tussenpersonen die actief zijn op het gebied van de informatiemaatschappij
44

 kunnen worden uitgevoerd.  

Maar deze richtlijn beoogt andere activiteiten dan de activiteiten bedoeld in artikel 12 (uitsluitend 

doorgeven van informatie en verschaffen van toegang). De artikelen 13 en 14 beogen immers ook 

activiteiten inzake « caching » en hosting die door andere tussenpersoon kunnen worden uitgevoerd. 

                                                           
42

 Zie de voetnoot nr. 4 op blz. 7 van de memorie van toelichting, die naar artikel 2 van deze wet verwijst. 
43

 Voor een presentatie van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten kan de brochure van de 
FOD Economie worden geraadpleegd op het volgende adres: 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Brochure_nouvelle_legislation_SEPA_201102_tcm326-128429.pdf 
44

 In het kader van deze richtlijn wordt de rol van tussenpersoon gekenmerkt door het feit dat de informatie niet enkel 
door de afnemers van de dienst verstrekt wordt maar ook op hun vraag (en niet op vraag van de tussenpersoon) 
doorgegeven en opgeslagen wordt. Ter herinnering: onder “afnemer van de dienst” dient te worden verstaan: iedere 
natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, gebruik maakt van een dienst van de 
informatiemaatschappij, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken (zie art. 2, d, van de 
richtlijn 2000/31). 
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Bovendien bevestigen recente arresten van het HvJ
45

 dat het begrip hosting de host-diensten in strikte 

zin omvat maar ook zoekmachineadvertentiediensten verzorgd door de zoekmachines, de diensten 

aangeboden door exploitanten van elektronische marktplaatsen, enz. 

 

Anderzijds geven de richtlijnen 2001/29 en 2004/48 betreffende de intellectuele eigendomsrechten die de 

mogelijkheid geven om rechterlijke bevelen tegen een tussenpersoon uit te vaardigen, geen definitie van 

dit begrip. De tekst beperkt zich hoogstens tot de vermelding dat het om tussenpersonen gaat “wier 

diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken”. De 

memorie van toelichting van de nationale wetgevingen die deze richtlijnen omzetten, geven trouwens niet 

meer toelichting.  

 

In haar toepassingsverslag van de richtlijn 2004/48, vermeldt de Commissie “ De richtlijn geeft een brede 

uitleg aan het begrip "tussenpersoon", waaronder alle personen worden verstaan "wier diensten door 

derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht te maken". Dit betekent dat de 

maatregelen van de richtlijn zelfs van toepassing zijn op tussenpersonen die geen rechtstreekse 

contractuele verhouding of rechtstreeks contact met de inbreukmaker hebben” 
46

. 

 

Daaruit kan worden besloten dat dit begrip in ruime zin moet worden opgevat. Dit begrip zou zodoende 

niet enkel de verschillende tussenpersonen bedoeld in de richtlijn 2000/31 omvatten maar eveneens 

andere tussenpersonen zowel online als offline zoals een leverancier van betalingsdiensten, een 

wegtransporteur, een cybercafé, enz.. Bovendien werd nooit betwist dat het bevel tot staking absoluut los 

staat van enige fout van de tussenpersoon. Het volstaat om de inbreuk op het auteursrecht vast te stellen 

en het feit dat de tussenpersoon, wie hij ook mag zijn, deze inbreuk kan doen staken zonder dat hierbij op 

welke manier ook enige tekortkoming aan de zorgvuldigheidsplicht uit hoofde van deze tussenpersoon 

moet worden aangetoond. 

 

De doelstelling die door het voorstel nagestreefd wordt, is gewettigd. Het recht om medewerking te 

kunnen vragen aan een brede groep van tussenpersonen waaronder de leveranciers van 

betalingsdiensten is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen namaak. De door de indieners van het 

wetsvoorstel gebruikte methode om die doelstelling te bereiken, lijkt evenwel niet de meest adequate. 

Derhalve kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de bepalingen voorgesteld in dit wetsvoorstel. Een 

voorstel tot herinnering/opheldering van het brede toepassingsgebied van het begrip tussenpersoon 

gebruikt in de wet op het auteursrecht valt echter wel te overwegen. 

                                                           
45

 Arrest van het HvJ van 23 maart 2010, zaak Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-
236/08) ; Arrest van het HvJ van 12 juli 2011, zaak L’Oréal SA c/ eBay (C-324/09). Bij voorbeeld in de zaak Google 
France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), geeft punt 111 expliciet aan dat «Voorts kan niet 
worden betwist dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst informatie van de afnemer van deze dienst, 
namelijk de adverteerder, doorgeeft in een voor internetgebruikers open communicatienetwerk en bepaalde 
gegevens, zoals de door de adverteerder geselecteerde trefwoorden, de advertentielink en de begeleidende 
reclameboodschap alsook het adres van de site van de adverteerder, opslaat, dat wil zeggen op zijn server 
bewaart.». in datzelfde verband geeft punt 110 in de zaak L’Oréal SA c/ eBay (C-324/09) het volgende aan « 
Aangaande de elektronische marktplaats die in het hoofdgeding aan de orde is, is niet betwist dat eBay de door haar 
klanten aangeleverde gegevens opslaat, dat wil zeggen in het geheugen van haar server plaatst. eBay gaat telkens 
wanneer een klant een verkoperaccount bij haar aanmaakt en haar gegevens over zijn verkoopaanbiedingen 
aanlevert, tot die opslag over. Voor het overige ontvangt eBay normalerwijze een vergoeding daar zij een percentage 
int over de transacties die op basis van genoemde verkoopaanbiedingen tot stand komen.». 
46

 Verslag van de Commissie van 22 december 2010 betreffende de toepassing van Richtlijn 2004/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 
(COM (2010) 779 definitief), blz. 6. 
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Artikel 3 van het voorstel – insteller van een vordering tot staking  

 

Artikel 3 bepaalt dat de vordering tot staking ook kan worden ingesteld op vraag van “de bevoegde dienst 

aangewezen door de voor Economie bevoegde minister”. 

 

Commentaar: Zou het in navolging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming niet gepaster zijn om aan te geven dat de vordering tot staking kan worden 

ingesteld op verzoek van “de minister of de directeur-generaal van de algemene directie Controle en 

Bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie” 

 

Artikel 4 van het voorstel – waarschuwingsprocedure 

 

Het wetsvoorstel voert een nieuwe waarschuwingsprocedure in voorafgaand aan de vordering tot staking, 

die de Federale Overheidsdienst Economie de mogelijkheid geeft om elke overtreding van de AW vast te 

stellen en de overtreders, de tussenpersonen, of de betalingsbemiddelaars aan te manen om zich te 

schikken naar de wet. 

 

Het is weliswaar evident dat een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Economie elke overtreding 

van de wet kan vaststellen en de overtreders kan aanmanen om zich te schikken naar de wet maar het 

blijkt heel wat delicater te zijn wanneer tot een tussenpersoon een waarschuwing moet worden gericht 

waarbij hij tot stopzetting van de handeling, die hij – ter herinnering - niet stelt, wordt aangemaand. Kan 

de ambtenaar er zich toe beperken in abstracto te vragen de overtreding stop te zetten? Moet hij de 

reikwijdte van het bevel preciseren? Volgens welke procedurewaarborgen? De recente zaken die voor 

het HvJ
47

 werden gebracht, tonen zeer duidelijk aan dat de aard en de omvang van de opgelegde 

maatregel ernstige juridische en praktische problemen kunnen opleveren.  

 

Deze piste is echter interessant en wordt momenteel door de FOD Economie en door de Europese 

Commissie bestudeerd in het raam van de meer algemene gedachtewisseling rond de procedures 

« Notice and Action ». 

 

Rechtvaardiging en ontwikkelingen van het voorstel – toepassingsgebied 

 

Het voorstel beoogt enkel de websites waarop culturele producten te koop worden aangeboden en die 

zich niet houden aan de wetgeving op het auteursrecht en de naburige rechten. Het betreft beslist een 

belangrijk doelwit. Door de strijd met de illegale verkoopsites (“piratensites”) aan te binden, wordt het 

wettelijk aanbod indirect beschermd. Het voorstel biedt echter geen enkele oplossing voor de 

problematiek van de gratis uitwisseling van bestanden waarbij het auteursrecht en de naburige rechten 

niet worden nageleefd en waarvan het volume (hoogst) waarschijnlijk veel groter is dan dat van de 

uitwisselingen via illegale verkoopsites. 

 

Rechtvaardiging en ontwikkelingen van het voorstel – de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer 

                                                           
47

 Arrest van het HvJ van 12 juli 2011, zaak. L’Oréal SA c/ eBay (C-324/09), arrest van het HvJ van 24 november 
2011, aff. Scarlet c/ SABAM (C-70/10), alsook het arrest van het HvJ van 16 februari 2012, zaak. SABAM c/ Netlog 
(C-360/10). 
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Het wetsvoorstel is ondermeer gebaseerd op de stelling die zegt dat optreden tegen tussenpersonen 

geen problemen rond de persoonlijke levenssfeer zou stellen terwijl “ optreden tegen de consumenten 

immers wezenlijke vragen doet rijzen met betrekking tot de balans tussen de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer en de vrijgeving van persoonsgegevens”. Deze stelling kan beschouwd worden 

als een foute stelling. De recente zaken die voor het HvJ
48

 werden gebracht, tonen duidelijk aan dat 

bepaalde rechterlijke bevelen die in het kader van artikel 87, §1, van de AW tot tussenpersonen werden 

gericht, ook ernstige problemen kunnen opleveren ten aanzien van de “privacy” wetgevingen zowel de 

nationale als de Europese. Naargelang het type maatregel dat gevraagd wordt, dient geval per geval te 

worden bekeken of die al dan niet conform de wetgeving betreffende de gegevensbescherming is want 

de maatregel kan verwerking van persoonlijke gegevens van de internetgebruiker met zich meebrengen.   

 

De Raad is van oordeel dat: 

 

-  de door het wetsvoorstel 1084 nagestreefde doelstelling, meer bepaald te kunnen optreden 

tegen een brede groep van tussenpersonen waaronder de betalingsdienstverleners, gegrond is. 

De door de indieners van het wetsvoorstel gebruikte methode om die doelstelling te bereiken lijkt 

evenwel niet de meest adequate. Een voorstel tot herinnering/verduidelijking van het brede 

toepassingsgebied van het begrip tussenpersoon, gebruikt in de wet op het auteursrecht, valt 

echter wel te overwegen
49

; 

 

-  in het kader van de rechterlijke bevelen die tegen hen kunnen worden uitgevaardigd, het begrip 

“tussenpersonen” ruim moet worden geïnterpreteerd en onder meer kan beogen: dienstverleners 

die gewoon als doorgeefluik fungeren ( « Mere conduit »), « caching » dienstverleners, hosting 

dienstverleners, domeinnaamregistreerders, zoekmachines, elektronische marktplaatsen, 

betalingsdienstverleners, participatieve platforms (sociale netwerksites, inhoudsites of sites voor 

het uitwisselen van video’s, online computerspelletjes, sites voor het uitwisselen van foto’s, blogs, 

wiki’s, instant messaging, enz.), een cybercafé, een openbare computerruimte, een 

wegtransporteur, enz. ; en 

 

- het gepast is akte te nemen van het feit dat de FOD Economie en de Europese Commissie 

momenteel een diepgaande gedachtewisseling voeren over de procedures « Notice and Action », 

die naast nog andere hulpmiddelen zouden kunnen worden aangewend in de strijd tegen illegale 

praktijken op het internet, en de FOD Economie te vragen om bij deze gedachtewisseling de 

maatregelen te betrekken die ten aanzien van de online betalingsdienstverleners moeten worden 

genomen.  

                                                           
48

 Arrest van het HvJ van 24 november 2011, zaak. Scarlet c/ SABAM (C-70/10), alsmede het arrest van het HvJ van 
16 februari 2012, zaak. SABAM c/ Netlog (C-360/10). 
49

 Een dergelijke maatregel zou wellicht moeten worden beoogd voor alle wetgevingen met betrekking tot de 
intellectuele eigendom die de richtlijn 2004/48 omzetten. 
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Hoofdstuk II - Handhavingsmaatregelen  

 

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke maatregelen, wetgevende of andere, kunnen aangewend worden 

inzake de handhaving van auteursrecht en naburige rechten op het internet. Daarbij wordt in eerste 

instantie op een globale en samenvattende manier bekeken welke types van maatregelen in enkele 

andere landen worden gehanteerd. De beschrijving van deze verschillende modellen is in grote mate 

gebaseerd op een document uitgewerkt door het universitair onderzoekscentrum Crids
50

, dat een 

algemeen overzicht geeft van de situatie in sommige landen, en dat verspreid werd onder de leden van 

de Raad
51

. Het wordt aangevuld met de opmerkingen van de leden van de Raad.  

 

I. Voorstelling van de verschillende modellen die in het buitenland bestaan of overwogen worden 

 

In verschillende landen zijn tal van maatregelen ingevoerd of in uitvoering om het illegaal delen of 

downloaden van beschermde werken op het internet aan te pakken. Deze maatregelen kunnen in 

verschillende categorieën worden ingedeeld: de repressieve systemen (afdeling 1), de mechanismen 

gebaseerd op het opstellen van contractuele overeenkomsten (afdeling 2), de toelatingssystemen 

(afdeling 3) en tenslotte de beslissing om niet op te treden (afdeling 4). 

  

AFDELING 1 - De wetgevende systemen  

 

Voorstelling door CRIDS 

 

Er bestaan verschillende repressieve systemen om inbreuken op de auteursrechten op het internet tegen 

te gaan, gaande van het gradueel antwoord (réponse graduée) (§ 1), tot waarschuwingssystemen (§ 2), 

die men zou kunnen vergelijken met een zachtere vorm van gradueel antwoord, tot het simpelweg 

blokkeren van de piratensites (§ 3). 

 

A. DE MECHANISMEN VAN GRADUEEL ANTWOORD 

 

a) De landen waarin het systeem wordt toegepast 

 

Frankrijk heeft gekozen voor een globale benadering van auteursrecht en het internet, waaronder een 

mechanisme van gradueel antwoord om de strijd tegen de praktijken van illegaal uitwisselen van 

auteursrechtelijk beschermde werken aan te binden: “Het gradueel antwoord is het pedagogisch luik dat 

verwijst naar de wet die toegepast wordt door de ‘Commission de protection des droits de l'Hadopi’ in de 

strijd tegen de illegale uitwisseling van werken die beschermd zijn door het auteursrecht of een naburig 

recht.” (vertaling)
52

 

 

                                                           
50

 C. COLIN en S. HALLEMANS, Etude sur le téléchargement illégal d’œuvres sur internet, 5 april 2012. 
51

 Het gaat om een algemeen overzicht vwaarvan het hoofddoel is om aan de leden een basisinformatie te 
verschaffen over de systemen die in verschillende landen bestaan, wat de afwezigheid van verwijzingen verklaart 
op sommige plaatsen. De vertegenwoordigers hebben ook aangegeven dat ISPA de tekst van hoofdstuk 2 die 
verschillende systemen beschrijft niet kon ondersteunen om reden dat, volgens hen, hij enkele onjuistheden zou 
bevatten, zonder deze evenwel te preciseren. 
52

 http://www.hadopi.fr/usages-responsables/nouvelles-libertes-nouvelles-responsabilites/reponse-graduee 



Raad voor de intellectuele Eigendom –Advies van 29/6/2012 
 

 

59 

 

“De Hadopi heeft als opdrachten: 

 

 De ontwikkeling van het legaal aanbod stimuleren en toezicht op het geoorloofd en ongeoorloofd 

gebruik van werken op het internet; 

 Werken te beschermen tegen inbreuken op de rechten die eraan verbonden zijn in het kader van de 

graduele reactie; 

 Het gebruik van technische beschermingsmiddelen regelen.” (vertaling)
53

 

 

Voortaan rust er een verplichting tot beveiliging van de internetaansluiting op de abonnee; hij zal 

geïnformeerd worden door zijn internetprovider die op zijn beurt verplicht is om deze informatie te 

verstrekken. Een nieuwe overheidsorganisatie wordt opgericht, de Haute Autorité pour la diffusion des 

œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Het mechanisme verloopt in verschillende 

etappes. Vooreerst moet de abonnee door een beëdigd ambtenaar geïdentificeerd worden aan de hand 

van zijn IP-adres. Hadopi, die kennis neemt van de zaak, richt zich vervolgens tot de internetprovider om 

de anonimiteit op te heffen. Eens de persoonsgegevens bekend zijn, verstuurt Hadopi tot twee 

waarschuwingen naar de abonnee die de wet schendt. Na twee vergeefse herinneringen kan Hadopi 

beslissen om het dossier van de recidiverende internetgebruiker naar het openbaar ministerie te sturen 

dat over de eventuele verdere vervolging zal beslissen. De tweede wet Hadopi voorziet in een nieuwe 

overtreding van 5de categorie voor « grove nalatigheid » indien de abonnee na de tweede waarschuwing 

zijn internettoegang niet beveiligd heeft en zodoende vrij spel heeft gegeven aan illegale uitwisselingen. 

Via een vereenvoudigde strafprocedure die een snellere sanctie mogelijk maakt, kan de rechter dan een 

straf uitspreken die kan gaan tot schorsing van de internettoegang. Volgens de statistieken die 

beschikbaar zijn op de site www.hadopi.fr over de impact van het graduele antwoord zouden de 

praktijken van het illegaal uitwisselen op het internet verminderen.  

 

Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2010 een systeem van gradueel antwoord ingesteld door de 

goedkeuring door het Lagerhuis op 8 april 2010 van de Digital Economy Act tot regeling van de digitale 

media. De wet voorziet in de mogelijkheid voor de rechthebbenden, onder toezicht van de regulator van 

de telecommunicatie – de OFCOM – om de internetproviders ertoe te verplichten de internettoegang aan 

internetgebruikers die online auteursrechtelijk beschermde werken illegaal uitwisselen, en dit ondanks het 

feit dat ze een waarschuwingsbrief ontvangen hebben, te beperken of af te sluiten. De OFCOM moet een 

code voorbereiden waarin wordt bepaald hoe de internetproviders de technische verplichtingen moeten 

naleven en die de Digital Economy Act zal moeten begeleiden. Het systeem werd momenteel nog niet 

ingevoerd aangezien de code nog niet gebruiksklaar is. 

 

Naast wettelijke initiatieven kunnen ook « privé-initiatieven » genomen worden, die van de actoren zelf 

uitgaan en niet van een wettekst. Dat geldt voor Ierland waar de beheersvennootschap IRMA, in 

samenwerking met een internetprovider Eircom, een systeem van gradueel antwoord in een privékader 

heeft ingevoerd. Volgens dit akkoord en op basis van bewijzen verzameld door de rechthebbenden - die 

zelf door derde vennootschappen die actief zijn in het opsporen van illegale uitwisselingen op het internet 

werden geïnformeerd - schorst de internetprovider, na het versturen van twee waarschuwingsbrieven, de 

internetaansluiting van de gebruiker, zonder dat de schorsingsbevelen voor akkoord voor de rechter 

moeten komen. In de praktijk is voorzien dat de gebruiker in de gevallen waarin hij drie waarschuwingen 

heeft gekregen, geen internettoegang meer heeft gedurende een periode van 7 dagen. Mochten nadien 
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 http://www.hadopi.fr/la-haute-autorite/la-haute-autorite-presentation-et-missions 
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nog andere inbreuken worden vastgesteld dan kan zijn aansluiting voor een jaar worden geschorst. De 

beheersvennootschap IRMA heeft geprobeerd om druk uit te oefenen op de andere Ierse 

internetproviders opdat ze op hun beurt een dergelijk mechanisme zouden invoeren, doch zonder succes. 

In dat verband heeft het Hooggerechtshof in Dublin op 11 oktober 2010 geoordeeld dat «een provider (in 

het onderhavige geval UPC Broadband) er niet toe verplicht was om deel te nemen aan het gradueel 

antwoord door de internetgebruikers te identificeren om vervolgens, in geval van illegaal uitwisselen hun 

aansluiting te schorsen en dat de Ierse wet geen enkele juridische basis voor een systeem van gradueel 

antwoord omvat. Het systeem werd eind 2011 eveneens veroordeeld door de privacycommissie omwille 

van de schending van de privacy van de abonnees. Een uitspraak van 27 juni 2012 van het Commercial 

Court stelt de Ierse privacycommissie in het ongelijk en verklaart dat het Ierse systeem geen inbreuk 

pleegt op de privacy van de abonnees. 

 

Buiten Europa, er werd een systeem van gradueel antwoord ingevoerd in Zuid-Korea en in Nieuw-

Zeeland. Zuid-Korea heeft in 2009 een systeem van gradueel antwoord ingevoerd. De auteurswet biedt 

de mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de tussenpersonen op het internet te beperken indien zij 

hun medewerking verlenen om het doorgeven van inbreukmakende content op te heffen of stop te zetten. 

Een presidentieel decreet voorziet in een initiële procedure waarbij het ministerie van Cultuur en de 

Koreaanse Commissie van het auteursrecht worden betrokken alvorens een content te kunnen 

schrappen of een overtreder te waarschuwen en zijn internetaccount als ultieme sanctie te sluiten. De 

Koreaanse wet voorziet in twee typen van procedure naargelang de overtreder een individu is of een 

uitwisselsite van het type Bulletin Board. 

 

In Nieuw-Zeeland is het systeem op 1 september 2011 in werking getreden. Begin november 2011 werd 

het systeem van gradueel antwoord gelanceerd met de verzending van de eerste waarschuwingsbrieven 

naar de inbreukmakende internetgebruikers. 

 

b) De landen waar het systeem in voorbereiding is 

 

In België heeft senator Miller, enkele maanden eerder voorafgegaan door senator Monfils, een 

wetsvoorstel “strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet” ingediend. 

Het voorstel voorzag in een systeem van gradueel antwoord in 4 stappen (zie supra). 

 

In Duitsland heeft de minister van cultuur na een aanvankelijke verwerping van een dergelijke maatregel, 

eind mei 2011 aangekondigd dat hij overwoog om een gelijkaardig mechanisme van gradueel antwoord 

als dat van Hadopi in te voeren. Hij meent dat de internetproviders « hun verantwoordelijkheid moeten 

opnemen ». Hij heeft eveneens aangekondigd dat hij het systeem van algemene licentie dat hij als 

“ontoepasselijk” en “anticonstitutioneel” beschouwt, verwerpt.  

 

Reacties leden Raad 

 

In verband met de verplichting tot beveiliging van internetconnecties wordt opgemerkt dat het systeem 

van de “riposte graduée” berust op een vermoeden van de verantwoordelijkheid/toerekenbaarheid van de 

gebruiker voor de inbreuk via zijn internetaansluiting. Ook in België bieden enkele spelers op de markt de 

mogelijkheid om breedband te delen met buren of zelfs loutere voorbijgangers. Er zou wel nog steeds 

een verschillend IP-adres zijn toegekend aan de eigen breedbandconnectie en de andere connectie voor 
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publiek gebruik. In dit kader wordt ook de vraag gesteld naar de eventuele aansprakelijkheid van de 

netwerken die universiteiten en bibliotheken ter beschikking stellen. 

 

In verband met het toepassingsgebied wordt opgemerkt dat indien men dergelijk repressief model zou 

invoeren, ook de vraag omtrent het statuut van een download vanuit een illegale bron (privé-kopie of 

niet?) moet bekeken worden (cfr. supra hoofdstuk I). Een lid rechthebbende geeft aan geen voorstander 

te zijn van een repressief model indien er aan ontvangstzijde enkel een download plaatsvindt. Het lid 

vraagt zich evenwel af of het systeem van de réponse graduée niet op websites kan worden toegepast. 

Er wordt in dit verband verwezen naar de Spaanse Ley Sinde die in dergelijke procedures voorziet. In 

andere landen wordt dan weer gewerkt op een model van “notice & action”, binnen het ruimer 

toepassingsgebied van de elektronische handel. De Raad is van oordeel dat moet bekeken worden in 

welke mate de voorgestelde repressieve modellen kunnen aangewend worden om inbreuken te 

bestrijden aan de aanbodzijde (b.v. illegale websites). 

 

In verband met de mogelijke sancties is een grote meerderheid van de Raad van oordeel dat het afsluiten 

van de internetconnectie een maatregel is die grote vragen doet rijzen ten aanzien van de fundamentele 

rechten en vrijheden en voor sommigen als onevenwichtig kan overkomen. 

 

Geen enkel lid van de Raad is vragende partij om dergelijke maatregel in te voeren. Niettemin wordt 

opgemerkt dat dat het aan een rechter zou moeten toekomen om te beoordelen of het afsluiten van 

Internet-toegang al dan niet proportioneel zou zijn met de zwaarte van de inbreuk.  

 

 De Raad heeft ook vragen bij het dissuasieve effect dat een dergelijk systeem zou kunnen hebben, gelet 

op het tijdsverloop tussen het maken van de inbreuk en de eventuele veroordeling/opleggen van de 

maatregel. 

 

 

B. DE WAARSCHUWINGSSYSTEMEN 

 

Presentatie door CRIDS 

 

Het betreft inderdaad een mechanisme van « gematigd » gradueel antwoord, want het systeem werkt 

zoals de eerste twee etappes van het gradueel antwoord, maar zonder de derde etappe waarbij de 

internetaansluiting van de overtreder wordt afgesloten of geschorst.  

 

In Noorwegen diende de regering een voorstel in tot wijziging van de wet nr. 2 van 12 mei 1961 

(Copyright Act)
54

, waarbij maatregelen worden ingevoerd tegen het illegaal delen van bestanden en 

andere inbreuken op het auteursrecht op het internet (bewaking en registratie van het IP-adres, 

identificatie, blokkeren van websites waarop overduidelijk een zware inbreuk wordt gepleegd op het 

auteursrecht). De Noorse regering heeft geen mechanisme van gradueel antwoord willen aannemen, 

maar wenst eerder de individuele identificatie van piraatinternetgebruikers wettelijk te versoepelen voor 

de rechthebbenden, alsook het versturen van een rechterlijk bevel om de internetproviders te dwingen 

om de inbreuk makende sites te blokkeren, met een dubbele optie voor de wetgever : ofwel komt de 

                                                           
54

 Proposed amendments to Act no. 2 of 12 May relating to copyright in literary, scientific and artistic works (Copyright 

Act), document disponible sur http://www.scribd.com/doc/68735157/Norvege. 
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bevoegdheid om een blokkering te bevelen toe aan de Noorse media-autoriteit, ofwel komt dit voorrecht 

toe aan een rechtbank.   

 

Op 29 oktober 2010 diende Finland een wetsontwerp in dat ertoe strekt, namaak van beschermde 

werken op het internet tegen te gaan. Het ontwerp voorziet in de invoering van een mechanisme van 

gradueel, maar gematigd antwoord. Het blijft beperkt tot de eerste twee etappes van het systeem – het 

identificeren van de persoon die praktijken van illegale uitwisseling op het internet verricht en het 

verzenden van waarschuwingen – en laat de derde etappe, met name de sanctie, vallen. Naar het 

voorbeeld van Frankrijk zouden de rechthebbenden belast worden met het verzamelen van de IP-

adressen van de personen die ervan verdacht worden beschermde werken illegaal uit te wisselen of aan 

te bieden. De rechthebbenden zouden vervolgens die adressen naar de providers sturen, die op hun 

beurt via elektronische weg waarschuwingsbrieven zouden moeten versturen naar de abonnees die 

houder zijn van die IP-adressen. Als die abonnees de waarschuwing negeren, dan moeten ze de derde 

etappe van het graduele antwoord – namelijk het afsluiten van hun internetverbinding - niet ondergaan. 

De Finse methode is dus eerder educatief van aard, met de bedoeling de internetgebruikers te 

responsabiliseren, en is niet zozeer gericht op de straf. Deze methode zou ook meer respect voor de 

privacy van de internetter garanderen, waarbij de Finse regering verzekert dat de identiteit van de 

abonnee in handen van de provider zou blijven en in geen geval zou worden bekendgemaakt aan de 

rechthebbende die de IP-adressen verzamelt.   

 

In Zweden werd een wet aangenomen die ertoe strekt de richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving 

van intellectuele- eigendomsrechten om te zetten. Deze wet – de zogenaamde « wet IPRED » - is 

eveneens bestemd om het illegaal uitwisselen en aanbieden van werken op het internet te bestraffen. 

Bedoeling ervan is, de houders van rechten vlotter toegang te bieden tot de persoonsgegevens van 

internetgebruikers die zich schuldig maken aan dergelijke illegale praktijken, door de internetproviders via 

een gerechtelijke beslissing te verplichten hen die gegevens door te spelen. Op grond van deze 

informatie kunnen de rechthebbenden rechtstreeks een waarschuwing richten aan de gebruiker en 

eventueel een burgerlijke procedure aanspannen in geval van recidive. Het HvJ moest zich uitspreken 

over de zaak Bonnier
55

, betreffende de overeenstemming van de Zweedse wetgeving met het recht van 

de Europese Unie. In dat arrest vroeg het HvJ zich af of de Zweedse wet beantwoorde aan de 

voorschriften die voortvloeien uit de arresten Promusicae en LSG, te weten « een juist evenwicht 

waarborgen tussen de bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht van de auteursrechthouders en 

de bescherming van de persoonsgegevens van een internetabonnee of –gebruiker ». Volgens het Hof is 

dat het geval want «deze regeling stelt de nationale rechterlijke instantie waarbij door een persoon met 

procesbevoegdheid een verzoek om een bevel tot mededeling van persoonsgegevens is ingediend, in 

staat om de in het geding zijnde tegengestelde belangen af te wegen op basis van de concrete 

omstandigheden van de zaak en daarbij terdege rekening te houden met de uit het 

evenredigheidsbeginsel voortvloeiende vereisten ». 

 

 

Reacties leden Raad 

 

Een meerderheid van de leden van de Raad is van mening dat een waarschuwingssysteem proportioneel 

is en als benaderingswijze kan ondersteund worden. 
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 Arrest Bonnier van 19 april 2012 (C-461/10).  
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De vertegenwoordigers van de internetproviders verwelkomen verder de analyse van de modellen en 

maatregelen in andere landen en zijn van mening dat dit zeer nuttig is voor het huidige debat. Ze 

benadrukken evenwel dat deze maatregelen voldoende gespecifieerd moeten zijn vooraleer hun 

proportionaliteit kan worden beoordeeld. Ze kunnen daarom de stelling dat ‘waarschuwingssystemen’ in 

het algemeen als proportioneel kunnen beschouwd worden, niet ondersteunen. 

 

De vertegenwoordigers van de consumenten onderstrepen dat in de analyse van een 

waarschuwingssysteem, rekening moet worden gehouden met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

 

C. HET BLOKKEREN VAN INTERNETSITES 

 

a) De landen waarin het mechanisme wordt geïmplementeerd 

 

In Spanje wordt de kwestie van het illegale online uitwisselen en aanbieden geregeld door de Ley Sinde, 

die in de mogelijkheid voorziet, voor de rechthebbenden, om de websites te blokkeren die illegale content 

aanbieden waardoor het auteursrecht geschonden wordt, en dat via een versnelde procedure.. Een 

Commissie voor de Intellectuele Eigendom, administratief rechtscollege, op nationaal niveau, 

samengesteld uit onafhankelijke juristen en technologische experten, werd opgericht. Ze werd opgedeeld 

in twee secties. De eerste sectie zal een bemiddelende en arbitragefunctie hebben, en dus veeleer een 

preventieve rol vervullen. De tweede sectie kan door de rechthebbenden worden aangesproken in geval 

van niet-toegestaan delen van werken op het internet, en kan klacht neerleggen bij de bevoegde rechter, 

om de toegang te blokkeren of snel af te sluiten van websites van waaruit auteursrechtelijk beschermde 

werken kunnen worden gedownload. De tweede sectie verzendt dan naar de beheerder van de website 

een rechterlijk bevel om binnen 48 uur de inbreuk makende content te verwijderen. Wordt de inbreuk 

makende content vrijwillig verwijderd, dan stelt dit een einde aan de rechtsprocedure. Doet de beheerder 

van de site niets, of weigert hij, dan kan de rechter bevelen om de site af te sluiten. Die beschikkingen 

doen geen afbreuk aan de van toepassing zijnde burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve 

vorderingen. Het betreft een versnelde procedure van notice and take down, die gemiddeld niet meer dan 

tien dagen in beslag neemt. De Commissie kan eveneens aan een dienstverstrekker van de 

informatiemaatschappij bevelen om de persoonsgegevens van een overtreder bekend te maken, of om 

de dienstverstrekking te beëindigen, maar ook dergelijk bevel zal slechts effect hebben na door een 

rechter te zijn gevalideerd.  

 

De wet is intussen in werking getreden en een reeks van sites worden nu behandeld door de Commissie. 

Ook merken we op dat bij het Spaanse Hooggerechtshof een verzoek werd ingediend door de Vereniging 

van internetgebruikers, betreffende de grondwettelijkheid van een administratief beroep.  

 

Buiten Europa:  

 

In Maleisië bestaat een procedure om websites te blokkeren. Die verloopt via de “Malaysian 

Communications and Multimedia Commission (MCMC)”. Ondertussen werden al 10 sites die illegal 

beschermde content aanbieden geblokkeerd. 
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Naast het invoeren van specifieke regels inzake online piraterij, die worden geïmplementeerd in het 

interne recht van de landen, is het ook mogelijk, over te gaan tot het blokkeren van websites via de 

vorderingen tot staking van namaak, die in heel veel nationale regelgevingen bestaan, zoals 

bijvoorbeeld in België. Op het blokkeren langs jurisprudentiële weg wordt in punt II nog dieper ingegaan.  

 

b) De landen waarin het mechanisme nog in ontwerp is 

 

In de Verenigde Staten liggen momenteel twee wetsvoorstellen op tafel, ingediend bij het Congres, 

waarin een grondige wijziging wordt voorgesteld van de middelen ter bestrijding van online piraterij. Het 

voorstel « Stop Online Piracy Act » (SOPA) wordt binnen de Kamer onderzocht en het « Protect IP Act » 

(PIPA) ligt bij de Senaat. Beide voorstellen strekken ertoe, piraterij van auteursrechtelijk beschermde 

werken op internet te bestrijden, door het blokkeren van zowel nationale als buitenlandse websites. 

Volgens die voorstellen kunnen de sites worden geblokkeerd of kunnen ze worden “lamgelegd” door 

enerzijds de financiële tussenpersonen te verplichten de reclame-inkomsten van die sites te schorsen en 

de online betaalmiddelen te blokkeren, en anderzijds die sites niet te doen opnemen door de 

zoekmachines. De online serviceproviders, zoekmotoren en financiële tussenpersonen zouden na 

ontvangst van een bevel van de rechtbank op vordering van de Procureur-generaal, bepaalde 

preventieve maatregelen kunnen nemen, met inbegrip van het verhinderen van toegang tot de inbreuk 

makende site; in het kader daarvan zouden ze van hun verantwoordelijkheid kunnen worden ontheven, 

als ze de maatregelen treffen die de wet oplegt, of vrijwillig de toegang zouden blokkeren, of niet langer 

gelinkt zouden zijn aan dergelijke sites. Op die manier zouden ze dus ook ontsnappen aan eventuele 

latere vordering tot schadevergoeding, ingesteld door websites die per vergissing werden geblokkeerd. 

De site zou eerst worden geblokkeerd en slechts achteraf gerechtelijke stappen kunnen ondernemen via 

een contra-melding. De namaakinbreuk op het auteursrecht zou bovendien worden uitgebreid tot het 

openbaar voorstellen van beschermde werken via digitale transmissie en van werken bestemd voor 

commerciële verspreiding, door ze op een informaticanetwerk toegankelijk te maken. Illegale streaming 

van beschermde werken zou als strafbaar feit worden beschouwd. 

 

Het stemmen van beide voorstellen, die heel wat verzet hebben uitgelokt, werd door het Amerikaans 

Congres uitgesteld tot op latere datum, om de ontwerpers ervan tijd te gunnen om de voornaamste 

gebreken die werden aangekaart door de tegenstanders ervan, te corrigeren.  

 

Volgens de vertegenwoordigers van de rechthebbenden is de grote misvatting in dit debat dat blokkering 

op DNS niveau (het blokkeren van de domeinnaam), wat in de voorstellen letterlijk zou zijn opgenomen, 

een ontwrichting van de internetstructuur zou teweeg brengen. De blokkering van The Pirate Bay in een 

aantal landen waaronder België weerlegt dit. 

 

In Ierland bestaat de wil om een blokkeringsysteem van de websites in te voeren, nadat het mechanisme 

van gradueel antwoord dat vrijwillig door een internetprovider werd ingesteld, door de Ierse 

privacycommissie werd verworpen. De rechtbank heeft het besluit van de privacycommissie echter 

vernietigd (zie boven). 

 

In Italië bepaalt het decreet Urbani nr 128 van 21 mei 2004 dat de illegale uitwisseling van werken op 

internet, via peer-to-peer, kan bestraft worden met strafrechtelijke en administratieve sancties, gaande 

van een geldboete van 15.493 € tot een gevangenisstraf van 4 jaar in geval van uitwisseling van films of 

muziek. Het decreet is van toepassing op de peer-to-peer-netwerken en op de publicatie op directe 
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uploadsites – van het type Megaupload of Rapidshare. Op 6 juli 2011 nam de Autorité de régulation des 

communications (AGCOM) een ontwerp van regelgeving aan betreffende de bescherming van het 

auteursrecht online. Via deze regelgeving zou AGCOM de internetproviders via een gewone 

administratieve beschikking kunnen opleggen, de toegang tot elke Italiaanse site die inbreuk maakt op 

het auteursrecht of dergelijke inbreuken vergemakkelijkt, te blokkeren. Dergelijke sites zouden uitsluitend 

het voorwerp uitmaken van een notice and takedown procedure, in eerste instantie tussen de 

rechthebbende en de internetprovider, die zich tot de AGCOM kunnen wenden indien de notice-

maatregel geen voldoening geeft. AGCOM heeft de bevoegdheid om het schrappen vanillegaal 

beschikbaar gestelde beschermde werken te bevelen, met een mogelijke tussenkomst van de rechter, 

wiens beslissing kan worden betwist voor het administratieve gerechtshof van Rome. 

 

In Noorwegen is er een voorstel van wet dat naast een mechanisme van waarschuwing, eveneens 

maatregelen bepaalt voor het blokkeren van websites. Het voorstel laat de keuze aan de wetgever tussen 

twee alternatieven: ofwel zou het bevel tot blokkeren uitgaan van de Media-autoriteit (met beroep voor de 

Klachtenraad, vervolgens voor een rechtbank), ofwel van de rechtbank. Enkel de websites waarin het 

auteursrecht overduidelijk en op grove wijze wordt geschonden, mogen worden geblokkeerd.  

 

In Denemarken hebben verschillende sectoren onder toezicht van het Ministerie van Cultuur een 

akkoord bereikt over een aantal maatregelen aangaande piraterij waaronder een specifieke regeling voor 

site blocking
56

: “Guidelines for Blocking Access to Infringing Sites: de telecomsector en de 

rechthebbenden zijn een proces overeengekomen om toegang tot inbreukmakende sites te blokkeren. De 

partijen hebben het Ministerie van Cultuur geïnformeerd dat deze overeenkomst zal geformaliseerd 

worden in een geschreven Code of Conduct, waarin bepaald zal worden dat alle ISPs de toegang zullen 

blokkeren tot een inbreukmakende site wanneer de bevoegde rechtbank een uitspraak hierover gedaan 

heeft. Dit betekent dat de rechthebbenden slechts een telecom operator moeten dagvaarden, en dat de 

andere ISPs ook automatisch de toegang zullen blokkeren. Dit zal een automatisch proces zijn waarbij de 

rechthebbenden slechts een ISP moeten contacteren die vervolgens alle anders ISPs zal informeren over 

het betreffende vonnis. De partijen hebben het Ministerie van Cultuur geïnformeerd dat zij zullen pogen 

om andere relevante partijen, zoals bijvoorbeeld sites die linken naar illegale diensten, bij dit proces te 

betrekken. 

 

c) Het blokkeren van websites via jurisprudentiële weg 

 

In vele landen werd reeds overgegaan tot het blokkeren van websites, niet langs wetgevende weg, maar 

langs jurisprudentiële, met een combinatie van de voorhanden zijnde wettelijke bepalingen. Vooral de site 

The Pirate Bay werd het doelwit. In België, Italië, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 

en in Nederland werd de site al geblokkeerd. In Frankrijk zijn het de streamingsites van de groep Allo die 

door de rechters worden geviseerd, maar The Pirate Bay nog niet.  

 

In Oostenrijk werd de site Kino.to op bevel van de rechter geblokkeerd door UPC. Zowel de blokkering 

van de domeinnaam als het IP-adres werd bevolen. Deze zaak werd via het Hooggerechtshof op 15 juni 

doorverwezen naar het Hof van Justitie van de EU met een aantal zeer pertinente vragen betreffend site 
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 Zie document beschikbaar op website Deens Ministerie van Cultuur:  
http://kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Strengthening%20the%20dev%20%20of%20legal%20creativ
e%20content%20services%20online.pdf  

http://kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Strengthening%20the%20dev%20%20of%20legal%20creative%20content%20services%20online.pdf
http://kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Strengthening%20the%20dev%20%20of%20legal%20creative%20content%20services%20online.pdf
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blokkering en het inroepen van een uitzondering op het reproductierecht wanneer deze reproductie 

gebeurt vanuit een illegale bron 
57

.  

 

In Griekenland werden de sites ellinadiko.com en music-bazaar.com door 11 Griekse ISP’s geblokkeerd 

(dns/ip). In Denemarken zijn naast The Pirate Bay ook al allofmp3 en Grooveshark geblokkeerd (DNS). In 

Italië werden de sites The Pirate Bay, Btjunkie en Kickasstorrents geblokkeerd (dns/ip). In de UK werd de 

site Newzbin.com op bevel van de rechter geblokkeerd (dns/ip + cleanfeed). 

 

In Australië verenigden de vijf grootste providers van het land zich om een gemeenschappelijk voorstel 

in te dienen inzake de bestrijding van online piraterij. Een gemeenschappelijk voorstel van de 

Communications Alliance – het eerste orgaan van de telecommunicatiesector – en de internetproviders, 

dank zij de samenwerking met telecombedrijven en de Internet Industry Association, voorziet in de 

implementering van het systeem van verzending van waarschuwingsbrieven, maar - in tegenstelling tot 

het systeem van het gradueel antwoord-, zonder de sanctie van afsluiting van de internettoegang. De 

rechthebbenden zullen zich moeten wenden tot het gerechtelijk systeem, om de hardnekkige overtreders 

te doen straffen. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van de netwerken voor het delen van 

bestanden zou bij de rechthebbenden berusten, die enkel gebruik mogen maken van vooraf geteste en 

goedgekeurde opsporingssystemen. Het accent zal hier liggen op de opvoeding van de consument. 

 

 

Reacties van de leden 

 

De leden van de Raad zijn van mening dat de bestrijding van de inbreuken op het auteursrecht in een 

online context prioritair gericht moet worden op de aanbodzijde naar de websites die op een onwettelijke 

manier beschermde werken ter beschikking stellen van het publiek. 

 

Er wordt opgemerkt dat naast het blokkeren van de sites ook gedacht kan worden aan andere 

maatregelen, zoals het “declasseren” in de resultaten van zoekmotoren van websites die inbreuk maken 

                                                           
57

 Zaak C 314/12. Het betreft een niet-officiële vertaling van de vragen gesteld aan het HvJ. The following questions 
are to be submitted to the European Court of Justice for a preliminary ruling:  
Should Art. 8, Par. 3 of Directive 2001/29/EG (Information Directive) be interpreted in such a way that a person 
making protected items accessible on the Internet without the approval of the rights holder (Art. 3, Par. 2 of the 
Information Directive) uses the services of the access providers of those persons that access said protected items? 
If Question 1 is answered in the negative: 
Are copying for private use (Art. 5, Par. 2 b of the Information Directive) and transient, incidental publication (Art. 5, 
Par. 1 of the Information Directive) then only permissible if the master used for the copy was copied, distributed or 
made publicly accessible in a lawful manner? 
If Question 1 or 2 is answered in the affirmative and judicial orders are therefore to be enacted against the user’s 
access provider under the provisions of Art. 8, Par. 3 of the Information Directive: 
Is it consistent with Union law, particularly with the weighing-up of the fundamental rights between the parties 
involved required under such law, to very generally prohibit an access provider (i.e. without the ordering of specific 
measures) from enabling its customers to access a particular website for as long as content is made accessible 
exclusively or very predominantly without the approval of the rights holders if the access provider can avert penalties 
for infringement of such prohibition by proving that it has already taken all the measures that can reasonably be 
expected of it? 
If Question 3 is answered in the negative: 
Is it consistent with Union law, particularly with the weighing-up of the fundamental rights between the parties 
involved required under such law, to impose particular measures on an access provider to prevent access for its 
customers to a website with content made accessible unlawfully if such measures require not inconsiderable effort 
and expense but can also easily be circumvented without any special technical knowledge? 
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op het auteursrecht.  ISPA geeft in dit verband aan dat de doeltreffendheid van dergelijke maatregelen 

volgens haar beperkt is en belangrijke risico’s inhoudt ten opzichte van het verdwijnen van legale inhoud 

uit de zoekresultaten. 

 

In verband met het blokkeren van websites wordt opgemerkt dat er rekening moet worden gehouden met 

andere fundamentele vrijheden, zoals de vrije meningsuiting (bij voorbeeld uitzondering voor parodie) of 

de vrijheid van ondernemen. De vraag wordt gesteld naar de proportionaliteit van de maatregel in de 

context van websites die een deel illegale content omvatten, naast legale content/activiteiten. Volgens 

een lid van de rechthebbenden dienen meerdere situaties te worden geïdentificeerd en een specifieke 

aanpak te krijgen. ISPA geeft in dit verband ook aan dat inbreuken op intellectuele eigendomsrechten 

slechts één van de vele types illegale inhoud op het internet zijn waar ISPs mee geconfronteerd worden. 

Hoewel deze inbreuken specifieke maatregelen kunnen vereisen, benadrukt ISPA dat deze steeds in de 

bredere context van het bestrijden van illegale inhoud online moeten gezien worden, om hun 

proportionaliteit ten opzichte van ISPs te kunnen beoordelen. 

 

De doeltreffendheid van maatregelen tot blokkering van internetsites die beschermde werken op kennelijk 

ongeoorloofde wijze beschikbaar stellen aan het publiek, staat eveneens ter discussie.  

 

Op dat vlak onderstrepen de rechthebbenden dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen het 

blokkeren van de domeinnaam van de website en het blokkeren van het IP-adres van een website. Bij het 

eerste zal het registreren van een nieuwe domeinnaam voldoende zijn om de site opnieuw toegankelijk te 

maken. Bij de tweede maatregel is dat niet mogelijk en is deze maatregel dus efficiënter volgens de 

rechthebbenden. Eind september 2010 heeft een Belgische rechter beslist dat Telenet en Belgacom een 

zevental domeinnamen, die toegang gaven tot de illegale website The Pirate Bay, moesten blokkeren. In 

de loop van de maand oktober wordt de beslissing uitgevoerd door Belgacom en Telenet en voeren 15 

andere Belgische internetaanbieders na een ingebrekestelling door de rechthebbenden de beslissing 

vrijwillig uit. De beheerders van The Pirate Bay registeren twee nieuwe domeinnamen 

(baiesdespirates.be en depiraatbaai.be). In april 2012 worden deze domeinnamen na een klacht van de 

rechthebbenden met burgerlijke partijstelling geblokkeerd door alle Belgische internetaanbieders met 

uitzondering van 2 ISP’s. Een vertegenwoordiger van de rechthebbenden geeft aan dat het verkeer 

vanuit België naar de servers van The Pirate Bay in juni 2012 3/4 (-74%) lager lag dan voor de 

blokkeringsmaatregel (oktober 2011). Het verkeer naar het legaal muziekaanbod is in dezelfde periode 

gestegen: Itunes (+6%), Spotify (+ 108%) en Deezer (+26%). 

 

Eind januari 2012 worden de sites van “Megaupload” geblokkeerd op bevel van de Amerikaanse 

autoriteiten. Het verkeer vanuit België naar deze sites is gedaald met 88 % (juni 2012). Kort na de 

Megaupload-zaak staken gelijkaardige sites hun illegale activiteiten door het uitwisselen van content niet 

meer toe te laten. Het verkeer vanuit België naar één van die sites, fileserve.com, is gedaald met 90% 

(juni 2012).
58

 

 

Volgens de rechthebbenden blijkt uit deze cijfers (Bron: comscore) dat de blokkering van de 

domeinnamen en/of IP-adressen van websites die op een illegale manier content aanbieden wel degelijk 
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 De vertegenwoordigers van de rechthebbenden hebben naar twee artikels over de impact van de blokkering van 
Mega-upload op het legale verbruik van content verwezen: 
http://www.europe1.fr/France/La-fin-de-Megaupload-profite-aux-videoclubs-956615/ 
http://www.europe1.fr/France/La-fin-de-Megaupload-profite-a-la-VOD-936417/ 

http://www.europe1.fr/France/La-fin-de-Megaupload-profite-aux-videoclubs-956615/
http://www.europe1.fr/France/La-fin-de-Megaupload-profite-a-la-VOD-936417/
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een afschrikwekkend effect hebben op de illegale markt en niet massaal wordt omzeild zoals regelmatig 

wordt verdedigd door de tegenstanders van zulke maatregelen.   

 

Volgens de vertegenwoordigers van de internetproviders moeten deze gegevens genuanceerd worden, 

en kunnen hier geen overhaaste conclusies uit getrokken worden.De vertegenwoordigers van de 

internetproviders benadrukken verder dat de doeltreffendheid van de maatregelen tot blokkering volgens 

hen beperkt is, voor zover dat – zowel bij DNS als IP blocking – de inhoud op het internet aanwezig blijft 

en toegankelijk is via diverse omzeilingsmethoden. 

 

Een ander lid merkt op dat het huidige Belgische wetgevende kader in omzetting van artikel 8,3 van de 

richtlijn 2001/29/EG reeds de mogelijkheid biedt om op te treden tegen tussenpersonen. De Raad is 

evenwel van oordeel dat moet bestudeerd worden of deze bepaling in de praktijk voldoende is.  

 

Een lid-deskundige is in dit verband van oordeel dat het arsenaal aan rechtsmiddelen dat aan de 

rechthebbenden ter beschikking staat om bij inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op te treden, 

reeds heel uitgebreid is in vergelijking met andere rechtsdomeinen. De vertegenwoordigers van de 

rechthebbenden antwoorden hierop dat dit inderdaad juist is voor wat betreft het bekomen van een bevel 

tot blokkering, maar niet geldt voor het bekomen van een vergoeding van de geleden schade gelet op de 

aansprakelijkheidsvrijstelling ten gunste van tussenpersonen. 

 

 

 

AFDELING 2 - De toelatingssystemen 

 

Presentatie CRIDS 

 

Er werden voorstellen gedaan om op de ene of andere manier gebruik te maken van sommige, 

derogatoire, mechanismen van het auteursrecht, en van het individuele en exclusieve karakter van de 

auteursrechten, teneinde de uitwisselingspraktijken van werken te legitimeren, al naargelang via een niet-

vrijwillige licentie, voorgesteld in België
59

 en in Duitsland, via verplicht collectief beheer, voorgesteld in 

België
60

 en in Frankrijk, of via de uitgebreide collectieve licentie, die in Denemarken gangbaar is. 

Momenteel is echter geen enkel van deze voorgestelde toelatingssystemen in voege. Met name de 

wettelijke licentie botst met de internationale teksten (zie hierboven afdeling 3 van hoofdstuk I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Wetsvoorstel ingediend door dhr. Jacky MORAEL en mevr. Freya PIRYNS tot aanpassing van de inning van het 
auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de Internetgebruikers 
beschermd wordt, Senaat 2010-2011, stuk 5-590/1-2011, document 5-590/1. 
60

 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet ingediend door M. 
Richard MILLER, Senaat 2010-2011, 5-741/001 
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Reacties leden 

 

Er wordt in eerste instantie herinnerd aan de analyse van deze modellen van toelating die in afdeling III 

heeft plaatsgevonden. Samenvattend kan gesteld worden dat de voornaamste bezwaren bestonden in: 

de vraag naar de conformiteit met de driestappentoets, de vraag naar de conformiteit met de exhaustieve 

lijst van uitzonderingen in richtlijn 2001/29, de concurrentie met het legale aanbod, en vragen verbonden 

aan de territorialiteit van het licentiemodel. 

 

Een lid – vertegenwoordiger van de gebruikers geeft aan dat zij voorstander is van uitgebreide collectieve 

licenties voor de internet-abonnees met de mogelijkheid van een “opt-out” of van een “opt-in”. Dit lid stelt 

de in afdeling III aangegeven juridische bezwaren tegen een dergelijk model niet in vraag, maar geeft aan 

dat dit volgens haar illustreert dat het auteursrecht achterloopt ten opzichte van technologische 

ontwikkelingen. 

 

Een lid van de rechthebbenden verwijst naar de analyse die reeds in afdeling III is gemaakt van deze 

modellen van “toelating”. Zij wijst op de destructieve gevolgen van een dergelijk model op de exclusieve 

rechten van de rechthebbenden en op hun respectievelijke industrieën. Het business model en het model 

van financiering in de audiovisuele wereld bij voorbeeld is gebaseerd op sterke exclusieve rechten. Thans 

investeren bij voorbeeld verdelers van films in de creatie van deze films omdat zij op basis van de 

exclusieve rechten enkele exclusieve licenties zullen verkrijgen. Indien geraakt wordt aan het exclusieve 

recht, wordt er tevens nadeel berokkend aan de exploitatie van werken (link met de driestappentoets). 

 

 

 

AFDELING 3 - Beslissing om niet op te treden  

 

Presentatie CRIDS 

 

Sommige landen, zoals Nederland, op niet-officiële manier, en Zwitserland, op meer officiële manier, 

hebben beslist om niet op te treden via specifieke maatregelen, omdat de oplossingen in de andere 

landen volgens hen stuk voor stuk voor betwisting vatbaar zijn. Een interessante vaststelling is, dat het 

juridische kader van het auteursrecht in beide landen gelijkaardig is. Downloaden van werken voor 

privégebruik is inderdaad toegestaan, ongeacht de vraag of de bron legaal of illegaal is. Het is de daad 

van het ter beschikking stellen van het werk op internet (uploading) die strafbaar is, als die daad niet werd 

gesteld met de toestemming van de houder van het recht.  

 

In Nederland werd in 2009 door verscheidene ministeries een effectenstudie besteld in verband met het 

delen van bestanden online. De conclusies uit deze studie bleken enorm confronterend voor alle partijen 

bij het debat, zowel voor degenen die het delen van bestanden als een teloorgang van de cultuur zien, 

als voor degenen die het delen van bestanden hoegenaamd niet verantwoordelijk achten voor de 

neergang van de cultuurindustrie. Dit rapport was bijzonder controversieel, omdat het in de richting gaat 

van een niet-optreden van de overheid ten voordelen van een zelfregulering door de markt zelf.  

 

In Zwitserland werd de Federale Raad er in 2010 mee belast te onderzoeken in hoeverre het nut heeft 

maatregelen te nemen tegen de schendingen van het auteursrecht. De Federale Raad oordeelde dat het 

huidige wettelijke kader voldoende was en dat een aanpassing van de wetsbepalingen, in de stijl van 
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Hadopi of een andere, weinig zinvol was. De Raad is van oordeel “dat het juridische kader dat door de 

Zwitserse wetgever werd uitgetekend tijdens de gedeeltelijke herziening van het auteursrecht, die in 2008 

van kracht werd, op dit ogenblik voldoende manoeuvreerruimte biedt om het hoofd te bieden aan de 

problematiek van het gebruik van werken in de digitale omgeving. Het zou dan ook te vroeg zijn om te 

legifereren. De markt moet de mogelijkheid krijgen om zichzelf te reguleren, om te vermijden dat 

achterhaalde structuren kunstmatig worden in stand gehouden”. 

 

 

Reacties leden 

 

In verband met Nederland geeft een lid-deskundige aan dat een heus debat betreffende net-neutraliteit 

heeft plaatsgevonden. Dit kan volgens dit lid gezien worden als een soort reactie tegen een repressieve 

aanpak om naleving van het auteursrecht op het internet te verzekeren.  

 

Enkele rechthebbenden geven daarentegen aan dat, voor de val van het kabinet Rutten, de Minister van 

Justitie Teeven een aantal speerpunten lanceerde ivm auteursrecht. Rechthebbenden dwingen 

ondertussen zelf siteblocking af via gerechtelijke weg. 

 

In Zwitserland is volgens de vertegenwoordigers van de rechthebbenden de realiteit anders: Dit land 

kampt met een ernstig probleem op het vlak van hosting van illegale sites. Er bestaat hier echter geen 

artikel 8.3 (Richtlijn 2001/29/EG) variant die voorziet in de mogelijkheid van een burgerrechtelijke 

procedure tegen tussenpersonen. Strafzaken voor auteursrecht zijn bijzonder zeldzaam en slepen 

volgens hen jaren aan. 
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Hoofdstuk III – Bescherming en promotie legaal aanbod 

 

In verband met de promotie van het legale aanbod, iets wat in het algemeen meer aandacht verdient 

volgens verschillende leden, wordt opgemerkt dat in kader van het Franse HADOPI een inbreukmakende 

internetgebruiker een waarschuwing krijgt die tevens informatie omvat betreffende het bestaande legale 

aanbod. Dit principe kan tevens teruggevonden worden in het wetsvoorstel R. MILLER (verplichtingen om 

het legale aanbod verder te ontwikkelen). Het wetsvoorstel van de heer Miller omvat een luik betreffende 

de aanmoediging van het legale aanbod. Op pagina 11 van de Toelichting worden de volgende 

initiatieven voorgesteld: 

 

- het uitwerken van een website (soort portaalsite) met het beschikbare legale aanbod door de Raad voor 

de bescherming van de auteursrechten op het internet (art 25 wetsvoorstel); 

 

- het opnemen van bepaalde vermeldingen in de abonnementsovereenkomst tussen de houder van de 

toegang en de provider ( art. 5 wetsvoorstel, zie in dit verband de bespreking in hoofdstuk I, afdeling 3); 

 

- het aanvullen van de lijst van bedrieglijke handelspraktijken in de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming (art. 6 wetsvoorstel, zie in dit verband de bespreking in 

hoofdstuk I, afdeling 3). 

 

Enkele leden van de Raad verwijzen tevens naar een resolutie in het parlement betreffende labeling
61

.  

 

Een lid van de rechthebbenden verwijst naar een recent verslag van HADOPI dat onder andere handelt 

over legale vormen van streaming. Ook wordt opgemerkt dat een soort label voor legale platformen 

overwogen zou kunnen worden, aangezien de doorsnee consument, b.v. in het kader van internet-TV, 

soms het verschil niet ziet tussen wat legaal is en wat niet. 

 

Andere voorstellen die door individuele leden van de Raad werden gedaan tijdens de vergadering van 5 

mei 2012 betreffen: 

 

- Het opzetten van een samenwerkingsvorm tussen de Federale Staat en de Gemeenschappen 

betreffende het gebruik van terminals in de gebouwen van bibliotheken, universiteiten en andere 

instellingen;  

- Het introduceren van een gunstig fiscaal regime (taxshelter, btw-moratorium, subsidies R&D) 

voor de inplanting van legale platformen in België; 

- Het ondersteunen van het ontwikkelen en gebruik van een zoekmachine die enkel legale 

alternatieven in de resultatenlijst afficheert; 

-  Het opzetten van een programma om de positie van de fysieke entertainmenthandel (cd’s, dvd’s, 

boeken...) in de digitale omgeving te onderzoeken; 

- Het expliciet informeren van abonnees dat de toegang tot het netwerk niet mag misbruikt worden 

voor het plegen van inbreuken op het auteursrecht. Dit wordt reeds voorzien in het zogenaamde 

“telecompakket” van de Europese Richtlijn 2009/136 inzake “Universele dienstverlening
62

. 
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 Voorstel van resolutie ingediend door O. Henry en K. Lalieux over de creatie van een keurmerk “Legaal aanbod.be” 
teneinde duidelijk het legale karakter aan te geven van onlineaanbiedingen voor het downloaden van culturele 
content op het internet, Doc. Kamer 53, 2011-2012, 1797/001. 
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De richtlijn 2009/136 (artikel 33.3) nodigt de wetgever trouwens uit om de samenwerking tussen 

internetaanbieders en rechthebbenden te stimuleren om het legale online aanbod te promoten door onder 

meer de bovenstaande informatie op een gecoördineerde manier op te stellen en te verspreiden: 

“Onverminderd de met het Gemeenschapsrecht strokende nationale voorschriften ter bevordering van 

doelstellingen op het gebied van cultuur- en mediabeleid, zoals culturele en taaldiversiteit en 

mediapluralisme, kunnen de nationale regelgevende instanties en andere bevoegde overheden de 

samenwerking bevorderen tussen de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en/of -

diensten en de sectoren die geïnteresseerd zijn in de bevordering van wettelijke inhoud in elektronische 

communicatienetwerken en -diensten. Deze samenwerking kan ook de coördinatie omvatten van de 

informatie van algemeen belang die ingevolge artikel 21, lid 4, en de tweede alinea van artikel 20, lid 1, te 

beschikking moet worden gesteld.”. 

                                                                                                                                                                                           
62

 Overweging 26 van deze Richtlijn bepaalt dat “Om kwesties van algemeen belang met betrekking tot het gebruik 
van communicatiediensten aan te pakken en de bescherming van de rechten en vrijheden van derden te bevorderen, 
moeten de bevoegde nationale instanties met de hulp van de aanbieders informatie van algemeen belang over het 
gebruik van dergelijke diensten kunnen produceren en laten verspreiden. Deze kan informatie van algemeen belang 
omvatten over schending van het auteursrecht, ander onwettig gebruik en de verspreiding van schadelijke inhoud, ...” 
 
Zo kan overeenkomstig artikel 20.1, laatste paragraaf van deze richtlijn de wetgever “voorschrijven dat het contract 
alle eventueel daartoe door de bevoegde overheidsinstanties verstrekte informatie over het gebruik van elektronische 
communicatienetwerken en -diensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud en over 
beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bevat waarnaar in artikel 21, lid 4, wordt gewezen en die van toepassing is op de aangeboden 
dienst.” 
 
Verder wordt gespecifieerd in artikel 21.4, punt a) dat de wetgever internetaanbieders “indien nodig kosteloos 
informatie van algemeen belang aan bestaande en nieuwe abonnees verstrekken. In dat geval wordt dergelijke 
informatie door de bevoegde openbare instanties in een gestandaardiseerde vorm aangeleverd en heeft onder meer 
betrekking op de volgende punten: a) de meest voorkomende vormen van gebruik van elektronische 
communicatiediensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van schadelijke inhoud, met name waar dit de 
eerbiediging van de rechten en vrijheden van derden kan aantasten, inclusief schendingen van het auteursrecht en 
hiermee samenhangende rechten, en de juridische gevolgen hiervan en, ...” 
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Hoofdstuk IV – Het fenomeen in een ruimer economisch kader 

 

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom, noch de Raad voor Intellectuele Eigendom beschikken over de 

nodige middelen om studies betreffende het gedrag van internetgebruikers uit te voeren. In verband met 

de economische dimensie van het fenomeen wordt daarom door de Raad voor Intellectuele Eigendom 

aan de Minister van Economie aanbevolen dat marktstudies zouden moeten worden uitgevoerd omtrent 

het gebruik van beschermde inhoud op het internet. 

 

Het laten inventariseren van bestaande studies kan een begin zijn om de nodige expertise op te bouwen 

en vervolgens te oordelen welke studies nog moeten uitgevoerd worden. 

 

 

 

_____ 


