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bepaald in het voordeel te spreken van het door het Hof 

vereiste «fundamentele belang» dat de Belgische wet-

gever heet  om te voorzien in een ruimere bescherming 

dan voorgeschreven door de richtlijn (zie overigens rand-

nr. 54 van de conclusie van de advocaat-generaal, waarin 

deze geen enkele moeite heet  om te betogen dat de Belgi-

sche omzettingswet in casu voldoet aan de voorwaarden 

om aangemerkt te worden als voorrangsregel en derhalve 

het gekozen richtlijnrecht kan doorkruisen).

Omdat volgens het Hof dus niet alleen naar de bewoor-

dingen van de bepaling gekeken mag worden, maar de hele 

context in de beoordeling moet worden betrokken, brengt 

dit meer in het algemeen ook een belangrijk gevolg met 

zich mee voor de techniek waarmee vaak vorm wordt ge-

geven aan voorrangsregels. Aan voorrangsregels worden 

namelijk dikwijls zogenaamde «scope-rules» geplakt. Dit 

zijn bepalingen in de materiële wet zelf, die het internati-

onale toepassingsgebied aangeven. Dat vergemakkelijkt 

de taak van de rechter. De toepassing van voorrangsre-

gels wordt namelijk veelal met tegenzin ontvangen. Zo 

beperken ze de wilsautonomie, verstoren ze het objectieve 

verwijzingsresultaat van het ipr, verlagen ze de rechts-

zekerheid en gaan ze in tegen een van de belangrijke uit-

gangspunten van het ipr, de gelijkwaardigheid van rechts-

stelsels. Om de doorgaans moeizame toets uit de handen 

van de rechter te nemen, kan een wetgever vooraf bepalen 

dat een bepaling een voorrangsregel is. De rechter is van-

zelfsprekend gebonden aan de wil van zijn wetgever (zie: 

L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal 

privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 69).

In die zin heet  het Belgische Hof van Cassatie m.i. 

dus terecht geoordeeld dat er op grond van art.  27 om-

zettingswet sprake is van voorrangsregels. Maar met het 

arrest van het Hof van Justitie in de hand, gaat dit niet 

meer op. Het Hof oordeelt dus eigenlijk dat een scope-rule 

geen doorslaggevend belang meer heet . Merk hierbij op 

dat het Hof dit al overweegt ten aanzien van het enkele 

feit dat een rechtskeuze is gemaakt. De rechtskeuze alleen 

dwingt dus al tot een dergelijke toets. Daarvoor zijn geen 

Unierechtelijke factoren vereist. Dit brengt een behoor-

lijke verzwaring van de taak van de rechter met zich mee.

Samenvattend: het Hof slaat met zijn oordeel een mid-

denweg in. Enerzijds laat het Hof de deur op een kiertje 

staan voor voorrangsregels, in tegenstelling tot wat wordt 

betoogd in de rechtsleer. Anderzijds is dit kiertje heel mi-

nimaal. Niet alleen dient in het bijzonder rekening te wor-

den gehouden met het feit dat een rechtskeuze is gemaakt, 

ook mag de harmoniserende werking van een richtlijn 

die in beginsel voorziet in minimumharmonisatie niet in 

gevaar komen. Er dient omstandig te worden vastgesteld 

dat de wetgever een fundamenteel belang heet  gehecht 

aan een beschermingsniveau dat verder gaat dan het mi-

nimum voorgeschreven door de richtlijn. Alleen scope-

rules voldoen niet meer. De voorwaarden van de lex fori-

voorrangsregel krachtens art. 7, tweede lid EVO komen zo 

behoorlijk dicht aan te leunen tegen de voorwaarden die 

reeds gelden voor de voorrangsregel op grond van art.  7, 

eerste lid EVO. De letterlijke bewoordingen ten aanzien 

van lex fori-voorrangsregels in art.  7, tweede lid EVO en 

art.  9, tweede lid Rome  I dienen dan ook met grote be-

hoedzaamheid te worden gelezen. In elk geval ten aanzien 

van agentuurovereenkomsten kan een gemaakte rechts-

keuze of de harmoniserende werking van de richtlijn wel 

degelijk een behoorlijke beperking op de toepassing van 

deze voorrangsregels betekenen.

(Derde kamer – Zaak C-184/12 – NV United Antwerp 

Maritime Agencies (Unamar) t/ Navigation Maritime 

Bulgare)

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

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0184&qid=

1396458612188&from=NL)

Fieke van Overbeeke

Hof van Justitie – 3 september 2014

Europees recht – Intellectuele eigendom 

– Auteursrecht en naburige rechten – 

Richtlijn 2001/29/EG – Uitzonderingen op de 

vermogensrechten – Parodie-exceptie – Begrip 

«parodie» – Toepassingsvoorwaarden van parodie-

uitzondering

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 22  mei 2001 betref ende de harmonisatie 

van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de nabu-

rige rechten in de informatiemaatschappij (Pb.L., 22 juni 

2001, al .  167, p.  10 (hierna aangeduid als: de «infosoc-

richtlijn»)) bevat in haar art. 5 een lijst van uitzonderin-

gen op de vermogensrechten van een auteur en de houder 

van een naburig recht. Behalve de uitzondering van de 

tijdelijke/technische reproductiehandelingen, bepaald in 

art. 5, eerste lid van de richtlijn, mogen de lidstaten kie-

zen welke van deze uitzonderingen uit art.  5 ze in hun 

nationale wetgeving opnemen. Art.  5, derde lid, k) van 

de richtlijn staat toe dat de lidstaten in hun nationale 

auteurswetgeving een parodie-exceptie opnemen. Bij de 

omzetting van de infosocrichtlijn opteerde België er-

voor de parodie-uitzondering in de auteurswetgeving te 

behouden (art. 22, § 1, 6° van de Auteurswet van 30 juni 

1994 / art.  XI.190, 10° Wetboek Economisch Recht, 

hierna «WER») die bepalen: «wanneer een werk op ge-

oorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich 

niet verzetten tegen een karikatuur, een parodie of een 

pastiche, rekening houdend met de eerlijke gebruiken» 

(zie wat de naburige rechten betret , de identieke uitzon-

dering in art.  46, 5° Auteurswet / art.  XI.217, 9° WER). 

Deze uitzondering was in België sinds de Auteurswet 

van 30  juni 1994, en dus vóór de omzetting van de in-

fosocrichtlijn, reeds uitdrukkelijk opgenomen, en onder 

de oude auteurswet van 1886 werd het bestaan ervan, on-

danks het ontbreken van een wettelijke grondslag, reeds 

aanvaard (zie hierover: J. Corbet, Auteursrecht in APR, 
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Brussel, Story-Scientia, 1991, p. 85 en 86, randnrs. 191 en 

192; J. Corbet, Auteursrecht in APR, Antwerpen, Story-

Scientia, 1997, p. 78 en 79, randnrs. 190 en 191).

Over de juiste inhoud van het begrip parodie en over 

de toepassingsvoorwaarden van de parodie-exceptie 

zwijgen zowel de infosocrichtlijn als de nationale au-

teurswetgeving. Dit had tot gevolg dat de rechtspraak de 

voorwaarden bepaalde waaronder op de parodie-exceptie 

een beroep kon worden gedaan. Zo stelde de Belgische 

rechtspraak o.a. als voorwaarde dat de parodie zelf een 

origineel werk moest zijn, dat ze niet tot verwarring met 

het geparodieerde werk aanleiding mocht geven, dat ze 

lachwekkend (humoristisch) moest zijn en niet louter 

commercieel mocht zijn (zie hierover: M.C. Janssens, 

«Art. 22 Auteurswet» in F. Brison en H. Vanhees (eds.), 

Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet. Artikels-

gewijze commentaar, Brussel, Larcier, 2012, 167 en 168; K. 

Van Der Perre en D. Voorhoof, Handboek Auteursrecht, 

Gent, Academia Press, 2013, 156 e.v.). De vraag rees even-

wel of de inhoud die de Belgische rechtspraak aan de pa-

rodie-uitzondering gaf, stand zou houden indien het Hof 

van Justitie deze uitzondering, zoals vervat in art. 5, der-

de lid, k) van de infosocrichtlijn, zou moeten uitleggen.

In het hier besproken arrest van het Hof van Justitie 

van 3  september 2014 wordt de parodie-uitzondering 

uit de infosocrochtlijn nu uitgelegd, en dit naar aanlei-

ding van een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep 

te Brussel. De feiten in de zaak waren de volgende. Johan 

Deckmyn, een lid van het Vlaams Belang, had in 2011 

kalenders verspreid. Op de voorzijde van deze kalen-

ders stond een tekening die geleek op de cover van het 

Suske en Wiske-album «De Wilde Weldoener». Laatst-

genoemde Suske en Wiske-cover toont Lambik, gekleed 

in een wit gewaad terwijl hij muntstukken uitstrooit voor 

personen die ze proberen op te rapen. In de tekening op 

de kalender van Deckmyn is Lambik vervangen door de 

burgemeester van de stad Gent, Daniël Termont, en wer-

den de personen die de muntstukken oprapen, vervangen 

door gesluierde en gekleurde i guren.

Het Hof van Justitie beklemtoont in het arrest van 

3 september 2014 allereerst heel duidelijk dat het begrip 

«parodie» een autonoom Unierechtelijk begrip is dat 

uniform moet worden uitgelegd binnen de EU en dat 

de parodie-beperking restrictief moet worden uitgelegd 

(punten 15, 17 en 22). Vervolgens geet  het Hof het begrip 

«parodie» inhoud door te verklaren dat de wezenlijke 

kenmerken van een parodie erin bestaan dat, enerzijds, 

een bestaand werk wordt nagebootst maar met duidelijke 

verschillen met het bestaande werk en, anderzijds, aan 

humor wordt gedaan of de spot wordt gedreven (punt 20). 

Het Hof oordeelt heel duidelijk, naar aanleiding van een 

concreet gestelde prejudiciële vraag, dat het voor het ant-

woord op de vraag of er sprake is van een parodie irrele-

vant is of de parodie:

–  een ander eigen oorspronkelijk karakter vertoont dan 

louter duidelijke verschillen met het geparodieerde oor-

spronkelijke werk;

–  redelijkerwijze aan een andere persoon dan de auteur 

van het oorspronkelijke werk zelf kan worden toege-

schreven;

– betrekking heet  op het oorspronkelijke werk zelf, of

–  de bron van het geparodieerde werk vermeldt (pun-

ten 21 en 24).

Het is, gelet op wat het Hof van Justitie hier verklaart, 

o.a. duidelijk dat een parodie geen eigen oorspronkelijk 

karakter (originaliteit) moet bezitten. Het feit dat het Hof 

aangeet  dat een parodie geen betrekking moet hebben 

op het oorspronkelijke (geparodieerde) werk zelf, brengt 

mee dat er ook sprake kan zijn van een parodie indien 

men een beschermd werk parodieert, niet om de spot te 

drijven met het geparodieerde werk, maar wel met een 

andere toestand, situatie of persoon.

Het Hof van Justitie geet  in het hier besproken arrest 

van 3  september 2014 tevens aan dat de toepassing van 

de parodie-uitzondering in een concreet geval een recht-

vaardig evenwicht in acht moet nemen tussen, enerzijds, 

de belangen en de rechten van de rechthebbenden, en, 

anderzijds, de vrije meningsuiting van de gebruiker van 

een beschermd werk die zich beroept op de parodie-uit-

zondering. Teneinde na te gaan of de toepassing van de 

parodie-uitzondering in een concreet geval dit rechtvaar-

dig evenwicht in acht neemt, moet met alle omstandighe-

den van het geval rekening worden gehouden (punten 27 

en 28). Zo bijvoorbeeld, aldus het Hof, hebben de recht-

hebbenden er in beginsel een rechtmatig belang bij dat 

het beschermde werk dat geparodieerd wordt niet met 

een discriminerende boodschap wordt geassocieerd, gelet 

op het belang van het verbod van discriminatie op grond 

van ras, huidskleur en etnische afstamming (punten  29 

tot 31).

Het is heel duidelijk dat het hier besproken arrest van 

het Hof van Justitie tot gevolg zal hebben dat de bestaan-

de Belgische rechtspraak inzake de parodie een grondige 

wijziging zal ondergaan. Het zal niet meer mogelijk zijn 

om de toelaatbaarheid van een parodie te beoordelen op 

basis van de tot hiertoe door de rechtspraak ontwikkelde 

voorwaarden. Dit zal nu moeten gebeuren op basis van 

de zojuist door het Hof van Justitie aangegeven criteria.

(Grote Kamer – Zaak C-201/13 – Johan Deckmyn en 

VZW Vrijheidsfonds t/ Helena Vandersteen e.a.)

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

legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ020

1&rid=1)

Hendrik Vanhees
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