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Europese rechtspraak in kort bestek

Coördinatie: Johan Meeusen (Universiteit Antwerpen)

Hof van Justitie – 10 november 2016

Europese Unie – Intellectuele eigendom – 

Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 

2006/115/EG – Verhuur- en uitleenrecht – Uitlening 

van een digitale kopie van een boek – Openbare 

bibliotheken – Infosoc-richtlijn – Kopie uit legale 

bron verkregen

Auteurs bezitten ten gevolge van de omzetting van 

Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 12 december 2006 betreff ende het verhuur-

recht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op 

het gebied van de intellectuele eigendom (hierna aange-

duid als: «richtlijn verhuur- en uitleenrecht») een exclu-

sief verhuur- en uitleenrecht (art.  1, eerste lid richtlijn 

verhuur- en uitleenrecht). Geen verhuur of uitlening van 

auteursrechtelijk beschermde werken mag geschieden 

zonder de toestemming van de auteur. Onder verhuren 

moet het voor gebruik ter beschikking stellen voor een 

beperkte tijd en tegen een direct of indirect economisch 

of commercieel voordeel verstaan worden (art.  2, eerste 

lid, a richtlijn verhuur- en uitleenrecht). Uitlenen is het 

voor gebruik ter beschikking stellen voor een beperkte 

tijd en zonder direct of indirect economisch of commer-

cieel voordeel, indien dat plaatsvindt via voor het publiek 

toegankelijke instellingen (art.  2, eerste lid, b richtlijn 

verhuur- en uitleenrecht).

Wat het uitlenen betreft , bepaalt de richtlijn verhuur- 

en uitleenrecht wel dat de lidstaten in een uitzondering 

op dit exclusieve recht mogen voorzien. De lidstaten mo-

gen bepalen dat de openbare uitlening kan geschieden 

zonder de toestemming van de auteurs. Maar in dit geval 

moeten ten minste de auteurs een vergoeding ontvangen 

voor deze uitlening, waarvan de hoogte door de lidstaten 

vrij kan worden vastgesteld (art. 6, eerste lid richtlijn ver-

huur- en uitleenrecht).

Zoals ook in België het geval is, voorziet de Nederland-

se auteurswetgeving in een uitleenrecht, evenals in een 

uitzondering op dit exclusieve recht voor openbare uitle-

ningen. In België ligt het exclusieve uitleenrecht vervat in 

art. XI.165, § 1, derde lid WER, en de uitzondering voor 

openbare uitleningen in art. XI.192 WER. Hoewel het 

hier besproken arrest van het Hof van Justitie van 10 no-

vember 2016 tot stand kwam naar aanleiding van Neder-

landse prejudiciële vragen, is het van even groot belang 

voor de Belgische situatie.

Het probleem dat aan de basis van het arrest van Hof 

van 10 november 2016 ligt, is, algemeen geschetst, dat het 

auteursrecht vroeger uitging van werken die op materiële 

(fysieke) dragers vastliggen. Het waren aanvankelijk bv. 

alleen papieren boeken die in openbare bibliotheken wer-

den uitgeleend. Ondertussen worden auteursrechtelijk 

beschermde werken ook digitaal geëxploiteerd en rijst de 

vraag of het auteursrecht onverminderd toepassing vindt 

in een digitale context.

De eerste vraag die het Hof van Justitie moest beant-

woorden, was of het begrip «uitlening» in de zin van al 

de hierboven vermelde bepalingen uit de richtlijn ver-

huur- en uitleenrecht, ook de uitlening omvat van een 

digitale kopie van een boek, waarbij deze kopie op de ser-

ver van een openbare bibliotheek wordt geplaatst en het 

mogelijk wordt gemaakt dat de betrokken gebruiker die 

kopie door middel van downloaden op zijn eigen compu-

ter reproduceert, zodanig dat tijdens de uitleenperiode 

slechts één kopie kan worden gedownload en de door 

deze gebruiker gedownloade kopie na afl oop van die pe-

riode niet meer door hem kan worden gebruikt. Het Hof 

beantwoordde deze vraag positief (punt 54). De begrip-

pen «zaken» en «kopieën» uitleggend in het licht van het 

WIPO-Verdrag van 1996 inzake het auteursrecht (Pb. 

11 april 2000, L 89, 8; hierna aangeduid als: «WIPO-Ver-

drag»), en de overeengekomen verklaringen die als bijlage 

bij dit verdrag zijn gevoegd, komt het Hof tot de conclusie 

dat onstoff elijke voorwerpen en niet-vastgelegde exem-

plaren, zoals digitale kopieën, duidelijk niet onder het 

begrip «verhuurrecht» vallen (cf. art. 7 WIPO-verdrag en 

de overeengekomen verklaring bij dit artikel) (punt 34). 

Maar, aldus het Hof, noch het WIPO-verdrag noch de 

eraan gehechte gemeenschappelijke verklaring verzetten 

zich ertegen dat het begrip «uitlening» in de zin van de 

richtlijn verhuur- en uitleenrecht aldus wordt uitgelegd 

dat daaronder ook bepaalde digitale uitleningen vallen. 

Ook de totstandkomingsgeschiedenis van de voorganger 

van de richtlijn verhuur- en uitleenrecht verzet zich daar 

niet tegen, evenmin als de doelstelling van laatstgenoem-

de richtlijn (punten 39 e.v.). De conclusie van het Hof is 

bijgevolg dat er geen dwingende reden bestaat om de uit-

lening van digitale kopieën en onstoff elijke voorwerpen 

hoe dan ook (!) uit te sluiten van de werkingssfeer van de 

richtlijn verhuur- en uitleenrecht.

Het Hof beslist vervolgens dat, gelet op deze conclusie 

en gezien het belang van de openbare uitlening van di-

gitale boeken, en om zowel de nuttige werking van de in 

art. 6, eerste lid richtlijn verhuur- en uitleenrecht vervatte 

uitzondering voor openbare uitlening als de bijdrage van 

deze uitzondering aan de bevordering van culturele acti-

viteiten te beschermen, niet kan worden uitgesloten dat 

de uitzondering voor openbare uitlening ook van toepas-

sing is in gevallen waarin de door een voor het publiek 
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toegankelijke bibliotheek verrichte handeling kenmerken 

vertoont die in wezen vergelijkbaar zijn met die van de 

uitlening van gedrukte werken (punt 51). Dit is het ge-

val, zo verklaart het Hof, in de situatie van, zoals in het 

hoofdgeding, de uitlening van een digitale kopie van 

een boek, waarbij een digitale kopie op de server van een 

openbare bibliotheek wordt geplaatst en het mogelijk 

wordt gemaakt dat een gebruiker die kopie door middel 

van downloaden reproduceert op zijn eigen computer, 

zodanig dat tijdens de uitleenperiode slechts één kopie 

kan worden gedownload en de door deze gebruiker ge-

downloade kopie na afl oop van die periode door hem niet 

meer kan worden gebruikt. De beperking van de moge-

lijkheid van gelijktijdige downloads tot één kopie bete-

kent immers dat de uitleencapaciteit van de betrokken 

bibliotheek niet groter is dan het geval zou zijn bij een 

gedrukt werk, en deze uitlening wordt verder slechts voor 

een beperkte tijd verricht (punten 52 en 53).

Op de tweede prejudiciële vraag antwoordde het Hof 

dat het Unierecht, en met name art. 6 richtlijn verhuur- 

en uitleenrecht, aldus moet worden uitgelegd dat dit 

recht er niet aan in de weg staat dat een lidstaat aan de 

toepassing van de in art. 6, eerste lid richtlijn verhuur- en 

uitleenrecht vervatte uitzondering van de openbare uit-

lening, de voorwaarde verbindt dat de door de openbare 

bibliotheek ter beschikking gestelde digitale kopie van 

een boek in het verkeer is gebracht door een eerste ver-

koop of andere eigendomsovergang van die kopie in de 

Europese Unie door de houder van het distributierecht 

of met zijn toestemming in de zin van art. 4, tweede lid 

van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 22  mei 2001 betreff ende de harmonisa-

tie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 

naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna 

aangeduid als: de «infosoc-richtlijn») (punt 65). Het Hof 

onderbouwt dit antwoord door erop te wijzen dat art. 6, 

eerste lid richtlijn verhuur- en uitleenrecht, gelezen in sa-

menhang met overweging 14 van deze richtlijn, waarin 

wordt opgemerkt dat de rechten van de auteurs ten aan-

zien van openbare uitlening moeten worden beschermd, 

en in het licht van de eisen in verband met het algemene 

beginsel van een hoog beschermingsniveau voor auteurs, 

aldus moet worden opgevat dat hierin voor de toepas-

sing van de uitzondering voor openbare uitlening enkel 

een ondergrens voor de bescherming van auteurs wordt 

vastgesteld. Daaruit volgt dat het de lidstaten vrijstaat 

om boven op wat uitdrukkelijk in die bepaling is gere-

geld, eventueel te voorzien in aanvullende voorwaarden 

ter verbetering van de bescherming van de rechten van 

auteurs (punt 61).

In Nederland is nu vereist dat de door de openbare bi-

bliotheek ter beschikking gestelde digitale kopie van een 

boek in het verkeer is gebracht door een eerste verkoop 

of andere eigendomsovergang van die kopie in de Euro-

pese Unie door de houder van het distributierecht of met 

zijn toestemming in de zin van art. 4, tweede lid, infosoc-

richtlijn. Deze voorwaarde kan, aldus het Hof, het risico 

verkleinen dat de toepassing op bepaalde werken van de 

uitzondering inzake openbare uitlening afb reuk kan 

doen aan de legitieme belangen van auteurs, en zij kan de 

bescherming van de auteursrechten bij de toepassing van 

die uitzondering verbeteren (punten 63 en 64).

Ten slotte antwoordde het Hof nog op een derde ge-

stelde prejudiciële vraag dat art. 6, eerste lid richtlijn ver-

huur- en uitleenrecht aldus moet worden uitgelegd dat 

deze bepaling eraan in de weg staat dat de daarin vervatte 

uitzondering voor openbare uitlening wordt toegepast op 

de terbeschikkingstelling van een digitale kopie van een 

boek door een openbare bibliotheek, ingeval die kopie 

uit illegale bron is verkregen (punt 72). De wetgeving van 

lidstaten kan bijgevolg bepalen dat de door een openbare 

bibliotheek, met het oog op de openbare uitlening, ter 

beschikking gestelde kopieën van auteursrechtelijk be-

schermde werken een legale oorsprong hebben. Het Hof 

verantwoordde zijn standpunt door te verklaren dat toe-

staan dat een door een openbare bibliotheek uitgeleende 

kopie is verkregen uit illegale bron, erop zou neerkomen 

dat het in het verkeer brengen van vervalste of illegaal ge-

kopieerde werken wordt geduld of zelfs aangemoedigd, 

wat kennelijk indruist tegen een van de doelstellingen 

van de richtlijn verhuur- en uitleenrecht, namelijk pira-

terij bestrijden (cf. overweging 2 richtlijn verhuur- en uit-

leenrecht) (punten 67 en 68).

Het Hof verwijst in dit verband ook naar zijn vroegere 

arrest van 10 april 2014, inzake de uitzondering voor pri-

vékopieën, vervat in art. 5, tweede lid, b, infosoc-richtlijn. 

Hierin oordeelde het dat deze uitzondering niet van toe-

passing is op kopieën die zijn vervaardigd uit een onge-

oorloofde bron. Het oordeelde in dit arrest tevens dat aan 

de houders van het auteursrecht niet de verplichting kan 

worden opgelegd om de rechtsschendingen te gedogen 

waarmee de vervaardiging van privékopieën gepaard kan 

gaan. Indien het de lidstaten zou vrijstaan een wettelijke 

regeling vast te stellen op grond waarvan reproducties 

voor privégebruik ook vervaardigd mogen worden uit 

een ongeoorloofde bron, zou dit duidelijk afb reuk doen 

aan de goede werking van de interne markt. De toepas-

sing van een dergelijke nationale wettelijke regeling zou 

een ongerechtvaardigd nadeel kunnen opleveren voor 

de houders van het auteursrecht (HvJ 10 april 2014, zaak 

C-435/12, ACI Adam e.a. t/ Stichting Th uiskopie e.a., 

punten 31, 35, 40 en 41). Al deze argumenten in verband 

met de uitzondering voor privékopieën zijn ook van be-

lang voor de toepassing van de uitzondering voor open-

bare uitlening en kunnen dus naar analogie worden toe-

gepast binnen de context van art.  6, eerste lid richtlijn 

verhuur- en uitleenrecht (punten 69 tot 71).

(Derde kamer – Zaak C-174/15 – Vereniging Openbare 

Bibliotheken t/ Stichting Leenrecht)

(Elektronische vindplaats: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ017

4&rid=1)

Hendrik Vanhees
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