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1 Inleiding	

1.1 Aanleiding	

Auteursrechtinbreuk op internet is de afgelopen jaren een ‘hot item’ geworden en is dat op het
moment van schrijven van deze scriptie nog steeds.1 Sinds de jaren negentig heeft het internet
een snelle ontwikkeling doorgemaakt en vandaag de dag is het gebruik van en de toegang tot
internet zo gewoon geworden in onze samenleving dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen.
In 2013 maakte 75 procent van de inwoners in de Europese Unie gebruik van internet en in
Nederland zelfs 94 procent.2 Internet is zo belangrijk geworden voor onze samenleving dat de
VN de toegang tot het internet en de toegang tot ‘online content’ heeft aangewezen als
onderdeel van het mensenrechtenspectrum.3 Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat
informatie en bestanden steeds sneller en in grotere getale digitaal worden uitgewisseld met
als keerzijde dat er op internet steeds meer inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht.
Internet heeft vanaf het ontstaan voortdurend het auteursrecht uitgedaagd met vragen over de
wijze waarop fundamentele regels van dit recht kunnen worden toegepast in de digitale online
omgeving van het internet.4 De toenemende mate van gemak waarmee bestanden kunnen
worden uitgewisseld op internet leidt tot een steeds feller wordende strijd van
auteursrechthebbenden tegen digitale piraterij. Er zijn verscheidene partijen namelijk:
auteursrechthebbenden, internetgebruikers die online bestanden uitwisselen, partijen zoals
The Pirate Bay en de internet service providers (ISP). Al deze partijen hebben belangen en
rechten die met elkaar in het geding kunnen komen. Hierdoor is auteursrechtinbreuk op
internet een complex juridisch onderwerp dat aandacht krijgt van zowel
auteursrechthebbenden als juristen en politici.

Velen van ons hebben wel eens iets gedownload of gestreamd, bijvoorbeeld muziek, films of
boeken zonder daarvoor iets te betalen aan de auteursrechthebbenden.5 Het down- en
uploaden van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de
rechthebbende en zonder enige vorm van compensatie voor de rechthebbende wordt
getypeerd als digitale piraterij.6 In veel gevallen vindt schending van het auteursrecht plaats
via vormen van filesharing. Waar men vroeger nog cd’s, videobanden en dvd’s kocht, kwam
via software programma’s als Napster, Kazaa en LimeWire de mogelijkheid om met het

1 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, m.nt. A.M. Arnbak.
2 <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/e/eb/Use_of_ICTs_and_use_of_online_services%2C_2011%E2%80%9313_%28%25_of_indiv
iduals_aged_16_to_74%29_YB14.png>.
3 United Nations, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of
the right of freedom of opinion and expression, p. 22-24.
4 M-C Janssens, ‘De impact van het internet op de sector van het auteursrecht (of is het omgekeerd?) – een
analyse aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Justitie’, Tijdschrift voor Europees en economisch recht
2014-10, p. 454-476.
5 J. Poort & J. Leenheer, ‘Filesharing 2©12: Downloaden in Nederland’, IViR/CentERdata 2012, p. 3.
6 G.E. Higgens, B. D. Fell & A. L. Wilson, ‘Digital piracy: Assessing the contributions of an integrated self control
theory and social learning theory using structural equation modeling’, Criminal Justice Studies 2006-1, p. 3-22.
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grootste gemak gratis muziek en films te downloaden. Tegenwoordig kunnen muziek en films
gedownload worden via sites als The Pirate Bay of  kunnen deze zonder opslag gestreamd
worden op de eigen desktop, laptop, tablet en zelfs smartphone via software programma’s als
Popcorn Time. In het verdere verloop van deze scriptie zal vooral worden gekeken naar The
Pirate Bay. Dit is een website die,  volgens auteursrechthebbende, de uitwisseling van
auteursrechtelijke beschermd materiaal mogelijk maakt dan wel faciliteert.
De slepende rechtszaak BREIN tegen Ziggo en XS4ALL met als inzet het blokkeren van The
Pirate Bay in Nederland en het tegengaan van illegaal downloaden in Nederland houden de
gemoederen op auteursrechtelijk gebied flink bezig.7 In Nederland, maar ook in andere
lidstaten van de Europese Unie, is een groeiende juridische druk ontstaan op rechters en
wetgevers om de zorgplichten van ISP’s te verzwaren met betrekking tot het tegengaan van
digitale piraterij.8 Dit wekt de indruk dat belangen, zoals een vrije toegang tot niet
auteursrechtelijk beschermde informatie, moeten wijken voor de bescherming van
auteursrechtelijk beschermd materiaal.9 Het blokkeren door ISP’s van de toegang tot websites
als The Pirate Bay roept vragen op zoals: Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van ISP’s
met betrekking tot auteursrechtinbreuk op internet? Is een blokkering rechtmatig? Is
blokkering een effectief middel om het auteursrecht te handhaven en zijn er alternatieven om
het auteursrecht op internet te handhaven? Is een blokkering in strijd met het recht op vrijheid
van het verstrekken en ontvangen van informatie en het recht op vrijheid van
ondernemerschap? In het verdere verloop van deze scriptie wil ik graag antwoord geven op
bovenstaande vragen. Om tot antwoorden te komen zal in deze scriptie de volgende
probleemstelling centraal staan:

‘In hoeverre is het een gerechtvaardigd, effectief en proportioneel middel om de online
toegang tot een inbreukmakende BitTorrent site als The Pirate Bay te blokkeren door internet
service providers met het oog op het beschermen van het auteursrecht?’

De probleemstelling behandel ik aan de hand van de volgende deelvragen.

Deelvraag 1: ‘Wat is de juridische grondslag voor een eventuele blokkering door internet
service providers van een site als The Pirate Bay?’

Deelvraag 2: ‘Welke rol speelt de effectiviteit van de blokkeringsmaatregel in de afweging of
de blokkeringsmaatregel proportioneel is ten opzichte van de betrokken grondrechten,
waarbij onder de betrokken grondrechten het recht op vrijheid van ondernemerschap en het
recht op vrijheid van informatie wordt verstaan?’

Deelvraag 3: ‘Zijn er alternatieve manieren om het auteursrechtinbreuk op internet te
verminderen?’

7 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88.
8 N. Helberger & J. van Hoboken, ‘(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de
Scarlet/Sabam-zaak’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012-2, p. 77.
9 N. Helberger & J. van Hoboken, ‘(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de
Scarlet/Sabam-zaak’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012-2, p. 77.



5

1.2 Methodiek	

Voor het schrijven van deze scriptie is gebruik gemaakt van rechtswetenschappelijk en
rechtsvergelijkend onderzoek. Rechtsvergelijkend onderzoek in de zin van het vergelijken van
jurisprudentie uit de volgende landen: Engeland, België en Nederland. Uitspraken uit deze
landen zijn gekozen omdat deze qua taal leesbaar en begrijpelijk zijn.
Om de probleemstelling en de daarbij behorende deelvragen te kunnen beantwoorden is
gebruik gemaakt van bruikbaar geachte nationale en internationale wet- en regelgeving,
literatuur zowel boeken als artikelen uit juridische tijdschriften, kamerstukken, nationale en
internationale jurisprudentie, internet en onderzoeksrapporten.

1.3 Opbouw	

Deze scriptie is als volgt opgebouwd. De bovenstaande probleemstelling zal beantwoord
worden aan de hand van drie deelvragen. De eerste deelvraag zal beantwoord worden aan het
einde van hoofdstuk 4. De tweede deelvraag wordt beantwoord aan het einde van hoofdstuk 5
en vervolgens wordt de derde deelvraag aan het einde van hoofdstuk 6 beantwoord. De
scriptie eindigt met hoofdstuk 7 waarin een conclusie zal worden weergegeven. In de
conclusie wordt antwoord gegeven op de probleemstelling.
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2 Partijen	en	technieken	die	een	rol	spelen	bij	
auteursrechtinbreuk	op	internet	en	de	zaak	Brein	vs.	
Ziggo	en	XS4ALL	

Alvorens de deelvragen beantwoord worden wordt in de onderstaande paragrafen eerst ingaan
op enige technische aspecten en de betrokken partijen. Tevens worden de verschillende
technieken om websites te blokkeren en de mogelijkheden om deze blokkeringen te omzeilen
beschreven.

2.1 De	betrokken	partijen	

2.1.1 Stichting	BREIN	

Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) is opgericht in
1998 door onder andere Buma/Stemra, NVPI, NVGD, MPA Videma en NVF en komt op
voor de belangen van auteursrechthebbenden. De auteursrechthebbenden: de auteurs,
uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken,
games en interactieve software, laten zich door stichting BREIN vertegenwoordigen met het
oog op het bestrijden van auteursrechtinbreuk. In artikel 3.1 van de statuten van BREIN stelt
BREIN zich het volgende ten doel: ‘het bestrijden van de onrechtmatige exploitatie van
informatiedragers en informatie en het te dien einde behartigen van de belangen van de
rechthebbenden op informatie en van de rechtmatige exploitanten daarvan, met name van de
bij haar aangeslotenen, in het bijzonder door het handhaven, het bevorderen en verkrijgen van
een afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die rechthebbenden en
exploitanten, alles in de ruimste zin’.10 BREIN gaat op zoek naar on- en offline piraterij die in
of vanuit Nederland plaatsvindt of op Nederland gericht is en zal waar zij zinvol en
noodzakelijk acht een civiele procedure starten tegen de inbreukmakers. BREIN levert tevens
informatie en expertise voor strafrechtelijke actie en BREIN verzorgt voorlichting over
auteursrechthandhaving aan pers, publiek en politiek.11 BREIN is de laatste jaren veelvuldig
in het nieuws gekomen door de langdurige rechtszaak omtrent het blokkeren van de toegang
van The Pirate Bay door Ziggo en XS4ALL.12

2.1.2 The	Pirate	Bay	

The Pirate Bay is ’s wereld grootste BitTorrent index en is in 2004 in Zweden opgericht door
een anti-auteursrechtorganisatie.13 Op The Pirate Bay worden miljoenen torrents aangeboden
die zijn gekoppeld aan bestanden die video, audio, games, e-books of software kunnen
bevatten. Gebruikers kunnen de door hen gewenste mediabestanden zoeken via de website

10 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 2.2.
11 <http://www.anti-piracy.nl/index.php>.
12 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012,  ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549.
13 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 2.6.
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van de The Pirate Bay om ze vervolgens te kunnen downloaden. De website stond in maart
2013 op plaats 73 van de meest bezochte websites ter wereld. Inmiddels wordt de The Pirate
Bay minder bezocht en is het in januari 2015 op de ranglijst van ’s wereld meest bezochte
websites gezakt naar plaats 186.14 Deze daling van bezoekers is naar alle waarschijnlijkheid
toe te schrijven aan de toegangsblokkades van bepaalde landen tegen deze site.

2.1.3 De	internet	service	provider	

Er zijn twee soorten ISP’s te onderscheiden namelijk de hosting provider en de access
provider.15 Een hosting provider verschaft de gebruiker een opslagruimte en geeft onderdak
aan websites. Voor deze scriptie is voornamelijk de access provider van belang, omdat in de
zaak BREIN tegen Ziggo en XS4ALL de providers als dusdanig worden aangemerkt.16 De
access provider geeft internetgebruikers toegang tot het internet en dit kan op verscheidene
manieren bijvoorbeeld via ADSL, kabelinternet, wifi of UMTS. De access provider zorgt
ervoor dat de gebruiker een eigen en uniek IP-adres krijgt. De access provider beschikt over
abonneegegevens en is voor auteursrechthebbenden het aanspreekpunt als deze via het IP-
adres de identiteit wil achterhalen van iemand die mogelijk auteursrechtinbreuk maakt.17

2.1.4 De	abonnee	of	internetgebruiker	

De abonnee maakt gebruik van de diensten van de ISP. De ISP zorgt ervoor dat de abonnee
toegang krijgt tot het internet waarmee hij eventueel gebruik kan maken van The Pirate Bay.
Er hoeft geen contractuele band te bestaan tussen de ISP en degene die de auteursrechtinbreuk
pleegt.18 Dit impliceert dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van een abonnee. Dit kan elke
internetgebruiker zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de internetaansluiting van een
abonnee door iemand anders wordt gebruikt om toegang te krijgen tot The Pirate Bay om
vervolgens auteursrechtinbreuk te plegen.

2.2 De	technische	aspecten	

2.2.1 Downloaden	en	uploaden	

Voor het verdere verloop van deze scriptie is het van belang om de begrippen downloaden en
uploaden kort uiteen te zetten. Downloaden is computerjargon voor het binnenhalen en
opslaan van bestanden of andere gegevens van internet op de eigen computer, smartphone of
tablet waarbij het initiatief ligt bij het ontvangende apparaat. De zendende computer wordt de
‘server’ genoemd en de ontvangende computer wordt ook wel de ‘cliënt’ genoemd. Uploaden
is het tegenovergestelde van downloaden. Uploaden houdt in dat bestanden of andere

14  <http://www.alexa.com/siteinfo/thepiratebay.se>.
15 A. Engelfriet 20 oktober 2013, <http://www.iusmentis.com/aansprakelijkheid/providers/>.
16 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 1.
17 De Vey Mestdagh & Millenaar, ‘Downloaden, Auteursrecht en het internet: status quo en perspectief’, Ars
Aequi 2009, p. 731.
18 HvJ EU 27 maart 2014, nr. C-314/12, r.o. 34-35.
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gegevens van de eigen computer, smartphone of tablet via het internet beschikbaar worden
gesteld, zodat deze bestanden gedownload kunnen worden. Bij het uploaden is de
verzendende computer de initiatiefnemer.19

2.2.2 Filesharing	door	middel	van	het	peer-to-peer-netwerk	en	BitTorrent	
technologie	

Filesharing is het delen van bestanden op de computer met andere internetgebruikers.
Filesharing houdt in dat er een directe verbinding is tussen de eigen computer en die van
andere internetgebruikers door middel van P2P-softwareprogramma’s. Het netwerk
waarbinnen het delen van bestanden plaatsvindt, wordt ook wel een peer-to-peer-netwerk, of
afgekort een P2P-netwerk genoemd. De gebruikers van P2P-softwareprogramma’s, ook wel
‘peers’ genoemd, downloaden bestanden of gegevens van elkaars harde schijf.

Waar er eerst zoals bij het programma Napster nog tussenkomst nodig was van een centrale
server, kon vervolgens door bijvoorbeeld het programma KaZaa de file transfer plaatsvinden
zonder centrale server.20 Inmiddels geschiedt een groot gedeelte van alle P2P-filesharing via
BitTorrent.21 Via dit systeem worden bestanden niet in zijn geheel geüpload en gedownload,
maar de bestanden worden in stukken geknipt, de ‘bits’. Het in stukken knippen van de
bestanden zorgt ervoor dat het downloaden een stuk sneller gaat en zorgt er tevens voor dat de
gebruiker minder afhankelijk is van een afzonderlijke andere gebruiker. Via het BitTorrent-
systeem kan een gebruiker, ook wel ‘leecher’ genoemd, te gelijkertijd meerdere ‘bits’ van
verschillende uploaders downloaden, ook wel ‘seeders’ of ‘peers’ genoemd. Om een bestand
te downloaden dient de gebruiker een torrent-bestand te zoeken op de website van een
torrenthost. Torrents zijn bestanden die meta-informatie bevatten over zich op de computers
van de ‘peers’ bevindende bestanden. De meta-informatie bevat de informatie hoe de
mediabestanden zijn opgedeeld en waar deze kunnen worden gevonden.22 Vervolgens dient
het torrent-bestand geopend te worden in een BitTorrenclientprogramma. The Pirate Bay
biedt zelf geen BitTorrentclientprogramma aan op de site. Door het torrent-bestand te laden in
een BitTorrentclientprogramma wordt verbinding gemaakt met de tracker. De tracker zorgt
ervoor dat er verbinding wordt gemaakt met de juiste seeders waarna het gekozen bestand
gedownload kan worden.23 De bestanden worden vervolgens in delen van de computers van
andere gebruikers gedownload en op de eigen computer weer tot een geheel gemaakt. De
downloader is tegelijkertijd ook zelf een seeder. De bestanden worden vanaf de computer van
de downloader weer geüpload om vervolgens weer te kunnen worden gedownload door
andere gebruikers.24 Het is echter noodzakelijk dat de gebruiker een website kent waarmee

19 C. van de Kwaak, ‘Online Piraterij: illegaal downloaden’, Terecht Gesteld, Juridisch faculteitsblad
Rijksuniversiteit Groningen 2008.
20 A. Engelfriet, ‘Filesharing legaal?’, Ius mentis 8 februari 2012,
<http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/mp3/filesharing/>.
21 A. Engelfriet, De wet op internet, Eindhoven: Ius mentis 2008, p. 89.
22 Hof ’s-Gravenhage 28-01-2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88.
23 B. Rietjens, ‘Over leechers, seeds en swarms: auteursrechtelijke aspecten van BitTorrent’, Tijdschrift voor
auteurs, media & informatierecht 2006-1, p. 8-9.
24 H.B.M. Leeuw, ‘Zin en onzin van het downloadverbod. Actuele ontwikkelingen in digitale piraterij ader
beschouwd’, Justitiële verkenningen 2012-1, p. 85.
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gezocht kan worden naar de benodigde torrent-bestanden, een dergelijke en zeer omstreden
website is The Pirate Bay. Het systeem met behulp van trackers werd door The Pirate Bay
vervangen door distributed hash tables, dit is een gedecentraliseerd systeem om torrents te
tracken. Het voordeel hiervan is dat er geen centrale tracker is die neergehaald kan worden.
De tracker van de The Pirate Bay is namelijk een van de belangrijkste trackers ter wereld en
het neerhalen hiervan zorgt voor een te grote belasting op andere trackers.25 In 2012 heeft The
Pirate Bay alle .torrent bestanden vervangen door zogenaamd magnet links, op deze manier
verminderde de website de last op zijn eigen servers. In een magnet link staan
tekstverwijzingen waaruit het BitTorrentclientprogramma kan opmaken waar de bijbehorende
torrent is te vinden.26

2.2.3 Verschillende	technieken	om	de	toegang	tot	The	Pirate	Bay	te	blokkeren	

ISP’s kunnen op verschillende manieren de toegang blokkeren tot websites als The Pirate
Bay. De rechter kan op vordering van de eisende partij de wijzen van uitvoering met
betrekking tot het blokkeren van de toegang tot een website bepalen. De rechtbank Den Haag
heeft in haar uitspraak van 11 januari 2012 het door BREIN gevorderde bevel tot blokkering
van de IP-adressen en domeinnamen/(sub)domeinen van The Pirate Bay toegewezen, daarom
zal hieronder worden ingaan op de zogenaamde IP- en DNS-blokkeringen.27 Tevens zal
worden ingegaan op de zogenaamde filterblokkering.

2.2.3.1 IP-blokkering	

Elk apparaat dat toegang heeft tot het internet krijgt een uniek IP-nummer toegewezen, het
zogenaamd IP-adres. Een IP-blokkering komt tot stand door het blokkeren van de betreffende
IP-adressen in de core-router. Dit houdt in dat de ISP de core-router zodanig instelt dat de
verbinding tussen een server/website en één of meer opgegeven IP-adressen niet tot stand kan
komen.28 De gebruiker krijgt een foutmelding en kan de opgevraagde site met de
desbetreffende content niet bereiken.

2.2.3.2 DNS-blokkering	

De tweede mogelijkheid om de toegang tot een website af te sluiten is via een DNS-
blokkering. DNS staat voor Domain Name System. Wanneer een gebruiker naar een
specifieke website wil gaan en de naam van de website in de browser typt, koppelt het DNS-
systeem het numerieke IP-adres aan de domeinnaam. De ISP die door middel van een DNS-
blokkering de toegang tot een specifieke website dient te blokkeren moet in de door hem
beheerde tabellen met domeinen en bijbehorende IP-adressen de verwijzing naar de
betreffende domeinnaam aanpassen. Op deze manier wordt de DNS server van de provider zo
geconfigureerd dat hij bij een verzoek tot het verkrijgen van een IP-adres van de gezochte
website niet meer het juiste IP-adres terugstuurt. Vaak wordt de gebruiker dan verwezen naar

25 <http://tweakers.net/nieuws/63776/the-pirate-bay-haalt-eigen-tracker-uit-de-lucht.html>.
26 <http://nos.nl/artikel/346418-torrents-maken-plaats-voor-magnets.html>.
27 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012,  ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.55.
28 <http://www.euroispa.org/internet-blocking-frequently-asked-questions/>.
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een andere website met daarop een verklaring van de ISP waarom de gezochte website is
geblokkeerd of hij krijgt een foutmelding te zien.29

2.2.3.3 Filter-blokkering	

Een filter-blokkering, met betrekking tot het tegengaan van het illegaal downloaden van
auteursrechtelijk beschermd materiaal, is nog niet gevorderd dan wel opgelegd in Nederland.
In Engeland is op last van de rechter bepaald dat de ISP British Telecom (BT) de toegang tot
de website Newzbin2 dient te blokkeren, omdat BT weet dat er op deze website op grote
schaal inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht.30 BT dient zijn eigen filtersysteem
Cleanfeed, dat oorspronkelijk is ontwikkeld om de toegang tot kinderpornosites te blokkeren,
in te zetten om de toegang tot de website te verhinderen. Cleanfeed is een hybride systeem dat
bestaat uit een IP-blokkering en een DPI (Deep Package Inspection) URL blokkering.31 Een
URL is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data waarmee bijvoorbeeld de
locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven. Cleanfeed werkt in twee fases. De
eerste fase komt overeen met een IP-blokkering met als verschil dat het verkeer naar de
geblokkeerde site niet wordt weggegooid maar wordt doorgeleid naar een filter. Het filter is
een systeem op de server van de ISP wat is geplaatst tussen de gebruiker en de rest van het
internet. Het filter kijkt naar de volledige URL van de door de gebruiker gezochte site en
vergelijkt deze met websites die op de blokkeringslijst van de ISP staan. Omdat naar de
volledige URL gekeken wordt, kan de ISP specifieker aangeven welke data geblokkeerd dient
te worden waardoor het risico op overblokkering wordt verkleind.32 Een nadeel hiervan is dat
elke geringe verandering in de URL de blokkering ineffectief maakt. Dit zorgt er tevens voor
dat de blokkeringslijst van de ISP met daarop de te blokkeren URL’s steeds moet worden
bijgewerkt.

Een andere mogelijkheid is de filterblokkering die Sabam eiste inzake Scarlet/Sabam.33 In het
bijzonder werd door Sabam aangestuurd op een gerechtelijk bevel tot gebruik van een
internetmonitorings- en filtersysteem waarmee, zo werd gesteld, onrechtmatige uitwisseling
van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de klanten van Scarlet zou kunnen worden
voorkomen. Dit filter zou het internetverkeer van klanten monitoren en filteren op een
dusdanige wijze dat klanten niet langer via P2P-netwerken beschermde werken uit het
repertoire van Sabam zouden kunnen uitwisselen.34 Het geautomatiseerd inhoudelijk
controleren en analyseren van het internetverkeer door de ISP valt ook onder DPI.35 Het Hof
van Justitie concludeert uiteindelijk dat een betreffende filterverplichting te ver gaat.36

29< http://www.euroispa.org/internet-blocking-frequently-asked-questions/>.
30 High Court of Justice, Chancery Division 26 oktober 2011, nr. [2011] EWHC 2714 (Ch), r.o. 56.
31 High Court of Justice, Chancery Division, 28 juli 2011, nr. [2011] EWHC 1981 (Ch), r.o. 73.
32 R. Clayton, Anonymity and traceability in cyberspace (Technical report based on a dissertation by the author),
University of Cambridge 2005, p. 119-122.
33 HvJ EU 24 november 2011, C-70/10.
34 N. Helberger & J. Van Hoboken, ‘(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de
Scarlet/Sabam-zaak’, Nederlands tijdschrift voor Europees Recht 2012-2, p. 76.
35 Hof van Justitie van de Europese Unie, 24 november 2011, C-70-10, m.nt. S. Kulk & F.J. Zuiderveen.
36 Hof van Justitie van de Europese Unie, 24 november 2011, C-70-10, r.o. 49.
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Hoe verhouden bovenstaande zaken zich tot elkaar? Er zijn overeenkomsten maar ook
verschillen tussen de Newzbin2 en de Scarlet/Sabam zaak. In beide zaken gaat het om ‘mere
conduit’ ISP’s (hierover meer in paragraaf 3.1.8.3.1) en in beide gevallen wordt gebruik
gemaakt van DPI, zij het op verschillende manieren. De wijze van filtering in de Newzbin2
zaak door middel van cleanfeed lijkt meer op een websiteblokkering. In de Scarlet/Sabam
zaak is sprake van content filtering. In de Newzbin2 zaak is de filterverplichting, in
tegenstelling tot in de Scarlet/Sabam zaak, voldoende specifiek. Tevens zijn de kosten voor de
ISP niet overdreven hoog, omdat in die zaak gebruik wordt gemaakt van een reeds bestaande
filtertechniek namelijk cleanfeed.37 38

2.2.4 Internetblokkeringen	omzeilen	

Ondanks de verschillende manieren om de toegang tot websites als The Pirate Bay te
blokkeren zijn er mogelijkheden om deze blokkeringen te omzeilen. De combinatie van een
IP-blokkering en een DNS-blokkering, welke door de rechtbank Den Haag werd opgelegd, is
een verstandige keuze van de rechtbank, omdat een combinatie minder makkelijk te omzeilen
is.39 Het is namelijk zo dat wanneer enkel een IP-blokkering wordt ingevoerd de beheerder
van de betreffende website zijn domeinnaam aan een andere server kan koppelen. Hierdoor
verwijst het domein naar een ander IP-adres en wordt de blokkering ontlopen. Exploitanten
van betreffende websites, bijvoorbeeld die van The Pirate Bay nemen ook telkens nieuwe IP-
adressen in gebruik om de IP-blokkering te ontlopen.40 Wanneer enkel een DNS-blokkering
wordt ingevoerd kan de gebruiker alsnog toegang verkrijgen tot de geblokkeerde website door
het IP-adres van de betreffende website in te voeren in de webbrowser. Een exploitant van de
inbreukmakende website kan de betreffende website in identieke vorm onder een ander IP-
adres en een andere domeinnaam aanbieden.41

Er zijn mogelijkheden om een IP- en DNS-blokkering te omzeilen. De meeste methodes
werken met behulp van een proxyserver. Een proxyserver is een server die zich bevindt tussen
de gebruiker en de server van de ISP. Door het gebruik van een proxyserver wordt een directe
connectie met de betreffende website vermeden, maar dit betekent niet dat een gebruiker
veilig of anoniem is.42 Een alternatief werkt met behulp van een Virtual Private Network
(VPN). Een VPN biedt een beveiligd netwerk aan om je computer te verbinden met het
internet.43 ISP’s of de overheid kunnen alleen zien dat de gebruiker verbinding heeft gemaakt

37 HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, r.o. 48.
38 High Court of Justice, Chancery Division 26 oktober 2011, nr. [2011] EWHC 2714 (Ch), r.o. 32.
39 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012,  ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549.
40 <http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=265>.
41 ‘Alweer extra IP-adres The Pirate Bay blokkeren’, IE-forum 27 juni 2012 (IEF11503).
42 H. Roberts, E. Zuckermann & J. Palfrey, ‘2011 Circumvention Tool Evaluation’, (Paper, Berkman Center for
Internet & Society at Harvard University, august 2011), p. 5.
43 H. Roberts, E. Zuckermann & J. Palfrey, ‘2011 Circumvention Tool Evaluation’, (Paper, Berkman Center for
Internet & Society at Harvard University, august 2011), p. 6.
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met een VPN-server, de verder activiteiten en IP-adressen van de gebruiker en de door hem
bezochte websites zijn voor hen niet zichtbaar.44

44 H. Roberts, E. Zuckermann & J. Palfrey, ‘2011 Circumvention Tool Evaluation’, (Paper, Berkman Center for
Internet & Society at Harvard University, august 2011), p. 6.
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3 Juridisch	kader	

Hiervoor zijn de belangrijkste technische aspecten met betrekking tot het betreffende
onderwerp nader toegelicht. Het is nu zaak de relevante wet- en regelgeving met betrekking
tot auteursrechtinbreuk en tussenpersonen te behandelen. Tevens zal de van toepassing
geachte nationale en Europese rechtspraak aan de orde komen.

3.1 Wet-	en	regelgeving	met	betrekking	tot	het	auteursrecht	

3.1.1 Auteursrecht	

Het auteursrecht is in Nederland vastgelegd in de Auteurswet (Aw). De Auteurswet dateert
van 23 september 1912, maar is sindsdien diverse malen gewijzigd en met name in de laatste
decennia. Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst ten aanzien van de waarneembare vorm van zijn werk, waarbij ‘werk’
immaterieel is bedoeld, als de geestelijke schepping die zich manifesteert in de tastbare
uiterlijke verschijningsvorm.45 46 In art. 1 van de Auteurswet wordt de definitie van het
auteursrecht omschreven als de uitsluitende bevoegdheid van de maker om het werk openbaar
te maken en te verveelvoudigen. Het uitsluitende recht gaat grotendeels op in de negatieve
bevoegdheid – behoudens de beperkingen – om derden te beletten de aan de
auteursrechthebbende toekomende handelingen te verrichten.47 De maker kan zijn
auteursrecht overdragen op grond van art. 2 Auteurswet aan een muziek- of filmmaatschappij
welke de bestrijding van auteursrechtinbreuk vaak weer overlaten aan bijvoorbeeld BREIN.
Veel werken genieten tevens bescherming op grond van de Wet op de naburige rechten. Met
de term ‘naburige rechten’ wordt aangeduid de rechten die dienen ter bescherming van de
prestaties van onder andere fonogrammenproducenten (geluidsopnamen) en filmproducten.48

3.1.2 Berner	Conventie	

De Berner Conventie is tot stand gekomen in 1886 en is het belangrijkste verdrag op het
terrein van het auteursrecht. Anno 2014 geldt de Berner Conventie voor 168 landen en
garandeert aan de onderdanen van de aangesloten landen een in de conventie neergelegd
minimumniveau van bescherming. De bescherming die de Berner Conventie biedt, is gegrond
op het gelijkheidstellings- of assimilatiebeginsel. Dit betekent dat auteursrechthebbenden van
de door de Berner Conventie beschermde werken in de aangesloten landen dezelfde
bescherming genieten als die aldaar aan de eigen onderdanen wordt geboden. Een ander
belangrijk beginsel van de Berner Conventie is het verbod van formaliteiten o.g.v. art. 5 lid 2
Berner Conventie. De aangesloten landen mogen de auteursrechtbescherming niet afhankelijk

45 HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377.
46 Rb ’s-Gravenhage 7 april 1959, NJ 1962, 149.
47 Ch. Gielen, Kortbegrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 424.
48 Ch. Gielen, Kortbegrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 533-542.
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stellen van het verrichten van bepaalde formele handelingen zoals het deponeren en
registreren van een werk.49

3.1.3 WIPO	Auteursrechtverdrag	en	het	WIPO	Verdrag	inzake	uitvoeringen	en	
fonogrammen	

Deze verdragen zijn in 1996 tot stand gekomen en dienen als aanvullende verdragen op de
Berner Conventie als bedoeld in art. 20 Berner Conventie. Het initiatief tot het voorstel voor
deze verdragen is terug te voeren op de stormachtige technische ontwikkelingen van de
afgelopen jaren van met name het internet.50

3.1.4 Auteursrechtrichtlijn	

De Auteursrechtrichtlijn heeft tot een groot aantal wijzigingen van de Auteurswet geleid.51 De
richtlijn heeft meerdere doelen, maar dient voornamelijk tot harmonisatie van een hoog
niveau van bescherming van auteursrecht in de lidstaten en de Auteursrechtrichtlijn geeft
uitvoering aan en strekt ter implementatie van de verplichtingen die voortvloeien uit het
WIPO Auteursrechtverdrag en het WIPO Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen.52 53

Art. 14 van het WIPO Auteursrechtverdrag en art. 23 van het WIPO Verdrag inzake
uitvoeringen en fonogrammen schrijven voor dat verdragspartijen er voor zorg dienen te
dragen dat hun wetgeving voorziet in procedures tot handhaving van de rechten waarmee
doeltreffend kan worden opgetreden tegen iedere inbreuk op het auteursrecht, met inbegrip
van maatregelen waarmee op korte termijn inbreuk kan worden voorkomen, alsmede
maatregelen die een afschrikmiddel voor verdere inbreuken vormen. In art. 8 lid 3 van de
Auteursrechtrichtlijn wordt voorgeschreven: ‘De lidstaten zorgen ervoor dat de
rechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier
diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of
naburige rechten’. Dit artikel is echter destijds niet geïmplementeerd in de Auteurswet. De
wetgever vond het niet nodig om deze richtlijn te implementeren, omdat volgens hem
Nederland al voldeed aan de verplichtingen van art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn.54 De
auteursrechthebbende kon een verzoek om een verbod tegen een tussenpersoon reeds instellen
op grond van art. 6:162 jo 3:296 BW indien de zorgvuldigheidsnorm was geschonden.55 Van
een ISP mag namelijk een zekere mate van zorg worden verwacht ten aanzien van het
voorkomen van verdere inbreuk.

49 Ch. Gielen, Kortbegrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 526-527.
50 Ch. Gielen, Kortbegrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 532.
51 Richtlijn 2001/29/EG (PbEG 2001, L 167/10).
52 Kamerstukken II 2002-03, 28 482, 5, p. 2.
53 Kamerstukken II 2001-02, 28 482, 3, p. 3.
54 Kamerstukken II 2001-02, 28 482, 3, p. 68.
55 Rb ’s-Gravenhage 9 juni 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AA1039, IER 1999, 47.
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3.1.5 De	Handhavingsrichtlijn	

Op 29 april 2004 is de zogenaamde Handhavingsrichtlijn tot stand gekomen betreffende de
handhaving van intellectuele eigendomsrechten.56 In artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn
staat in de laatste volzin: ‘De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om
een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten voor derden
worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht te maken, onverminderd
artikel 8 lid 3, van de Richtlijn 2001/29/EG’. Dit artikel van de Handhavingsrichtlijn is door
de Nederlandse wetgever in 2007 geïmplementeerd en is terug te vinden in art. 26d
Auteurswet en art. 15e Wet op de naburige rechten.
In art. 3 Handhavingsrichtlijn worden een aantal voorwaarden gesteld die ervoor zorg dienen
te dragen dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen in de lidstaten eerlijk en billijk
dienen te zijn, niet onnodig ingewikkeld of kostbaar mogen zijn, geen onredelijke termijnen
inhouden of nodeloze vertragingen inhouden en tevens doeltreffend, evenredig en
afschrikkend dienen te zijn.

3.1.6 Grondrechten	

Het beschermen van het auteursrecht kan in sommige gevallen strijd opleveren met bepaalde
grondrechten. Grondrechten die in het geding kunnen komen bij het opleggen van een
filterverplichting of een verplichting om de toegang tot een bepaalde website te blokkeren zijn
onder andere het recht op vrijheid van ondernemerschap, het recht op vrijheid van informatie,
het recht op bescherming van het intellectuele eigendom en het recht op privacy.

3.1.6.1 Het	recht	op	vrijheid	van	ondernemerschap	

ISP’s kunnen zich beroepen op het recht van vrijheid van ondernemerschap op grond van art.
16 Handvest.57 Dit artikel is gebaseerd op jurisprudentie van het Hof van Justitie, dat de
vrijheid om een economische of een handelsactiviteit uit te oefenen heeft erkend.58 De
vrijheid van ondernemerschap omvat het recht voor elke onderneming om, binnen de grenzen
van de aansprakelijkheid voor eigen handelingen, vrij te beschikken over de haar ter
beschikking staande economische, technische en financiële middelen.59 	

3.1.6.2 Het	recht	op	vrijheid	van	informatie		

Abonnees kunnen zich beroepen op het recht op vrijheid van informatie op grond van art. 11
Handvest.60 Het recht op vrijheid van informatie omvat de vrijheid kennis te nemen en te
geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht
grenzen. Art. 11 Handvest correspondeert met art. 10 EVRM.61

56 Richtlijn 2004/48/EG (PbEU 2004, L 195/16).
57 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/12).
58 Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (PbEG 2007, C 303/23).
59 HvJ EU 27 maart 2014, nr. C-314/12, r.o. 49.
60 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/11).
61 Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (PbEG 2007, C 303/21).
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3.1.6.3 Het	recht	op	bescherming	van	het	intellectuele	eigendom.	

Het recht op eigendom omvat ook het recht op bescherming van het intellectuele eigendom op
grond van art. 17 lid 2 van het Handvest.62 Art. 17 Handvest stemt overeen met art. 1 van het
aanvullend protocol bij het EVRM.63

3.1.6.4 Het	recht	op	privacy	

Het recht op privacy is vastgelegd in art. 7 Handvest.64 Art. 7 Handvest correspondeert met
art. 8 EVRM. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen is het woord
‘correspondentie’ uit art. 8 EVRM vervangen door ‘communicatie’ in art. 7 Handvest.65 Het
recht op privacy ziet dus ook op communicatie via het internet. Tevens dient er zorgvuldig te
worden omgegaan met de persoonsgegevens op grond van art. 8 Handvest.66

De bovenstaande grondrechten zijn echter niet onaantastbaar, evenals het recht op het
beschermen van het intellectuele eigendomsrecht, en deze genieten daarom geen absolute
bescherming.67 Dit volgt uit art. 52 Handvest.68  Wanneer er aan drie hierna te noemen
voorwaarden is voldaan, kunnen de eventueel in het geding zijn grondrechten worden
ingeperkt. Op grond van art. 52 lid 1 Handvest dient de beperking (1) bij wet gesteld te zijn,
(2) proportioneel te zijn en (3) moet het bescherming van het algemeen belang of
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen tot doel hebben.

3.1.7 Het	downloadverbod	

Met de komst van het downloaden is een nieuwe vorm van kopiëren ontstaan. Op het
auteursrecht bestaan wettelijke beperkingen en één daarvan is op grond van art. 16c
Auteurswet. Hierin staat dat het voor privégebruik maken van een kopie van werken of een
gedeelte daarvan is toegestaan. Auteursrechthebbenden worden hiervoor gecompenseerd door
de thuiskopievergoeding.69 De vergoeding wordt betaald door fabrikanten en importeurs van
beeld of geluidsdragers in de vorm van een heffing op deze producten die wordt doorberekend
aan de consument.
Met betrekking tot deze scriptie is het up- en downloaden voor privé gebruik van belang.
Voorheen was het zo dat downloaden voor privé gebruik was toegestaan in Nederland ook al
downloadde men uit een evident illegale bron. Zolang men niet uploadt zonder toestemming
van de rechthebbende, is er geen sprake van inbreuk op het auteursrecht was de heersende
gedachte in de jurisprudentie en parlementaire geschiedenis.70 71 Nederland nam met dit

62 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/12).
63 Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (PbEG 2007, C 303/23).
64 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/10).
65 Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten (PbEG 2007, C 303/20).
66 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/10).
67 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 43.
68 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PbEG 2000, C 364/21).
69 N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Groningen: Wolters-Noordhoff 2007.
70 Kamerstukken II 2002-03, 28 482, 5, p. 32-33.
71 Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3980, r.o. 5.12-5.16, NJ 2011/565.
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standpunt een uitzonderingspositie in. Echter bij Bittorrent vindt vrijwel altijd upload plaats
als er wordt gedownload.
Volgens een onderzoek van de the World Intellectual Property Organisation bestond naast
Nederland alleen in Canada, Rusland en Zwitserland geen expliciete regel met betrekking tot
downloaden uit een illegale bron.72 Rechthebbenden konden in Nederland door de
thuiskopieregeling individuele downloaders die downloaden uit illegale bron niet vervolgen.
De vraag was of Nederland wel op de juiste manier uitvoering gaf aan het implementeren van
art. 5 lid 2 sub b Auteursrechtrichtlijn.

In de zaak ACI Adam e.a heeft de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie gesteld.73 De centrale vragen zijn met name of de Auteursrechtrichtlijn in de weg staat
aan een nationale wettelijke regeling, zoals art. 16c Auteurswet, die geen onderscheid maakt
tussen reproducties uit geoorloofde en ongeoorloofde bronnen en of er bij het berekenen van
de thuiskopievergoeding rekening zou moeten worden gehouden met schade ontstaan door
reproducties uit ongeoorloofde bronnen. Het Hof van Justitie volgt de conclusie van A-G
Villalón, dat een nationale wettelijke regeling die geen onderscheid maakt tussen reproducties
uit geoorloofde en ongeoorloofde bron niet kan worden gedoogd.  Een dergelijke
wetsbepaling is onverenigbaar met het Unierecht. Het gedogen van reproducties uit
ongeoorloofde bron kan afbreuk doen aan de normale exploitatie van werken en kan tevens
een ongerechtvaardigd nadeel voor rechthebbenden opleveren.74 Het nog niet bestaan van
doeltreffende technische voorzieningen om het reproduceren uit ongeoorloofde bron tegen te
gaan, zoals bedoeld in art. 6 Auteursrechtrichtlijn en waar art. 5 lid 2 sub b
Auteursrechtrichtlijn naar verwijst, kan aan deze vaststelling geen afbreuk doen.75 76 Een
gevolg van deze uitspraak is dat nu ook in Nederland downloaden uit illegale bron
auteursrechtinbreuk oplevert.

Het is niet zo dat het Hof van Justitie met deze uitspraak de Nederlandse overheid dwingt tot
handhaving en opsporing van inbreuken. De handhaving van auteursrechten is en blijft een
primair civielrechtelijke aangelegenheid.77 Wat betekent deze uitspraak voor gebruikers die
via illegale bronnen zoals P2P-softwareprogramma’s of torrentwebsites als The Pirate Bay
downloaden? In beginsel is vanaf deze uitspraak downloaden, evenals het uploaden, uit
illegale bron per direct verboden maar het is de vraag hoe dit gehandhaafd dient te worden.
Het handhaven zou enkel kunnen door op grote schaal het internetgedrag van de consumenten
te volgen, dit is echter uiterst privacy gevoelig. Directeur van Stichting BREIN Tim Kuik
heeft naar aanleiding van deze uitspraak verklaard dat BREIN haar vizier niet zal gaan richten

72 J. van Groenendaal & F. Blokhuis, ‘Het downloadverbod en de thuiskopievergoeding ACI Adam e.a. / Stichting
Thuiskopie, Tijdschrift voor Internetrecht 2014-4, p. 119.
73 HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5879.
74 HvJ EU 10 april 2014, zaak C-435/12, r.o. 37-41.
75 HvJ EU 10 april 2014, zaak C-435/12, r.o. 45.
76 M. Shahid, ‘Downloadverbod; einde illegaal downloadgenot? – Het arrest ACI Adam BV e.a. inzake de
thuiskopievergoeding’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 2014-7, p. 212.
77 Kamerstukken II 2013-14, 29 838, 72, p. 4.
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op de illegaal downloadende consument, de nadruk zal blijven liggen op het aanpakken van
sites als The Pirate Bay en tussenpersonen.78

Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag is Hof van Justitie van oordeel dat de
bedoeling achter het ingevoerde vergoedingsstelsel is dat er een rechtvaardig evenwicht wordt
gewaarborgd tussen de rechten en belangen van de auteurs en de gebruikers van
auteursrechtelijk beschermd materiaal.79 De vergoeding wordt berekend op grondslag van de
aan de auteurs toegebrachte schade, zowel veroorzaakt door reproducties uit geoorloofde als
ongeoorloofde bron. Hierdoor worden consumenten in Nederland gedwongen extra kosten te
maken op de aanschaf van producten waar eventueel privékopieën mee kunnen worden
vervaardigd, terwijl dit niet de intentie is van de Auteursrechtrichtlijn.80 Nu er geen rekening
meer hoeft te worden gehouden met de schade uit ongeoorloofde bron is de thuiskopieheffing
met ingang van 1 januari 2015 met 30 procent gedaald.81 De auteursrechthebbenden worden
nu opgezadeld met het downloadverbod en het handhaven daarvan lijkt lastig. Zij waren naar
eigen zeggen beter af met de hogere thuiskopievergoeding, want iets is beter dan niets.82

3.1.8 De	ISP	als	tussenpersoon		

3.1.8.1 Inleiding	

De oplossing van het tegengaan van auteursrechtinbreuk op internet wordt vooral gezocht in
handhaving door middel van het opleggen van maatregelen aan ISP’s. Rechthebbenden
voeren al geruime tijd een voortdurende strijd tegen websites die auteursrechtelijk
beschermde werken zonder toestemming ter beschikking stellen. De aanbieders van deze
auteursrechtelijk beschermde werken zijn echter vaak onvindbaar en handhaving tegen
individuele downloaders kent tot op heden weinig draagvlak in Nederland. Fred Teeven, de
oudstaatssecretaris van Veiligheid en Justitie, veronderstelt dat het vervolgen van
kleinschalige downloaders niet effectief zal zijn en rechtsongelijkheid zal creëren.83 Tevens
blijkt het lastig individuele downloaders aan te pakken met het oog op het recht op privacy en
het verkrijgen van de NAW-gegevens achter een IP-adres dat verdacht wordt van het plegen
van auteursrechtinbreuk. Een van de mogelijkheden voor rechthebbenden om hun doel te
bereiken is om auteursrecht inbreukmakende websites te laten blokkeren door ISP’s.

3.1.8.2 Maatregelen	tegen	ISP’s	

Op het internet maken auteursrechtinbreuk makende partijen gebruik van de diensten van
ISP’s. Auteursrechthebbenden hebben op grond van twee Europese richtlijnen de

78 M. Shahid, ‘Downloadverbod; einde illegaal downloadgenot? – Het arrest ACI Adam BV e.a. inzake de
thuiskopievergoeding’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 2014-7, p. 214.
79 HvJ 10 april 2014, zaak C-435/12, r.o. 53.
80 HvJ 10 april 2014, zaak C-435/12, r.o. 55 en 56.
81 < http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/17/kabinet-thuiskopieheffingen-gaan-omlaag.html>.
82 J. van Groenendaal & F. Blokhuis, ‘Het downloadverbod en de thuiskopievergoeding ACI Adam e.a. / Stichting
Thuiskopie’, Tijdschrift voor Internetrecht 2014-4, p. 122.
83 H.B.M. Leeuw, ‘Zin en onzin van het downloadverbod. Actuele ontwikkelingen in digitale piraterij nader
beschouwd’, Justitiële verkenningen 2012-1, p. 89.
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mogelijkheid om maatregelen te vorderen tegen derden die de inbreuk door hun diensten
faciliteren. In art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn wordt, zoals hierboven al eerder
beschreven, de mogelijkheid geboden voor auteursrechthebbenden om een verbod ten aanzien
van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op
het auteursrecht of naburige rechten. Uit de considerans van de Auteursrechtrichtlijn volgt dat
in de digitale samenleving tussenpersonen in veel gevallen het meest aangewezen zijn om een
eind te maken aan inbreukmakende handelingen.84 In de LSG/Tele2-beschikking is door het
Hof van Justitie bepaald dat een ISP, als access provider, onder toepassingsbereik van art. 8
lid 3 Auteursrechtrichtlijn kan vallen. Uit overweging 46 volgt dat een accessprovider, die de
gebruiker enkel internettoegang verschaft en geen andere diensten, zoals e-mail, FTP of een
filesharing-dienst aanbiedt en noch een juridisch of feitelijk toezicht uitoefent over de
gebruikte dienst, een tussenpersoon in de zin van art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn is.85 De
door de ISP geleverde dienst, de internetverbinding die wordt verschaft, kan door de
gebruiker worden benut om inbreuk te maken op het auteursrecht. Artikel 11
Handhavingsrichtlijn biedt ook een mogelijkheid aan auteursrechthebbenden om een
rechterlijk bevel te verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden
gebruikt om auteursrechtinbreuk te maken. In de Nederlandse wetgeving is deze mogelijkheid
opgenomen in art. 26d Auteurswet.

3.1.8.3 Ontlopen	van	aansprakelijkheid	door	ISP’s	

Er zijn mogelijkheden voor de ISP om aansprakelijkheid te ontlopen. Bij aansprakelijkheid
wordt, in tegenstelling tot een verbod, de verantwoordelijkheid gelegd bij de ISP om
overtreding te voorkomen en naar vermogen maatregelen te treffen. De artikelen 12, 13 en 14
Richtlijn inzake elektronische handel zijn geïmplementeerd in art. 6:196c BW. Die artikelen
bevatten een vrijwaringsregime voor aansprakelijkheid waar ISP’s zich op kunnen beroepen.86

In alle gevallen dient er sprake te zijn van een van een geleverde dienst van de
informatiemaatschappij op grond van art. 3:15d lid 3 BW. In art. 6:169c BW wordt conform
de Richtlijn inzake elektronische handel onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
dienstverlening namelijk: ‘mere conduit’, ‘caching’ en ‘hosting’.

3.1.8.3.1 Mere Conduit

In art. 6:196c lid 1 en 2 BW is art. 12 van de Richtlijn inzake elektronische handel
opgenomen en wordt de ISP voornamelijk gezien als een doorgeefluik (‘mere conduit’). De
handelingen van de ISP dienen een technisch en passief karakter te hebben. Wanneer de ISP
zelf geen initiatief neemt tot het doorgeven van informatie, niet bepaalt aan wie de informatie
wordt doorgegeven, de informatie niet heeft gewijzigd of geselecteerd en aldus lid 2 de
geautomatiseerde, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie uitsluitend
geschied tot doorgifte en niet langer duurt dan redelijkerwijs nodig is, kan de ISP niet
civielrechtelijk aansprakelijk worden gehouden voor het doorgegeven van auteursrecht
inbreukmakende content. Een voorbeeld hiervan en waar min of meer de zorgplicht voor

84 Richtlijn 2001/29/EG (PbEG 2001, L 167) Considerans overweging 59.
85 HvJ EG 19 februari 2009, C-557/07, ECLI:EU:C:2009:107.
86 Richtlijn 2000/31/EG (PbEG 2000, L 178).
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ISP’s haar intrede doet is de zaak Scientology/XS4ALL.87 De Haagse Rechtbank stelde vast
dat de activiteiten van XS4ALL in deze zaak beperkt waren tot het doorgeven van informatie
van en/of aan hun gebruikers en bewerkte of selecteerde de informatie evenmin. XS4ALL
verschafte slechts de technische faciliteiten teneinde openbaarmaking door anderen mogelijk
te maken en maakte dus zelf niet openbaar. Tevens was er aldus de rechtbank geen sprake van
verveelvoudiging. Dit betekende volgens de rechtbank niet dat ondanks er geen sprake was
van inbreukmakende handelingen de ISP – in casu XS4ALL – gehouden kan zijn om
medewerking te verlenen en adequate maatregelen te nemen tegen verdere
auteursrechtinbreuk. Van een ISP mag een zekere mate van zorg worden verwacht ten aanzien
van het voorkomen van verdere auteursrechtinbreuk.88

3.1.8.3.2 Caching

In art. 6:196c lid 3 BW is gebaseerd op art. 13 van de Richtlijn inzake elektronische handel.
In dit geval is er sprake van ‘caching’ door de ISP. Caching is een geautomatiseerde,
tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie die enkel geschiedt om het
later doorgeven van die informatie aan anderen doeltreffender te maken. De ISP is zelf niet
aansprakelijk voor de tijdelijk opgeslagen informatie indien hij aan de vijf voorwaarden die
worden opgesomd in sub a t/m e voldoet. De vijf voorwaarden zijn:

- de ISP dient de informatie niet te wijzigen,
- de ISP dient de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht te nemen,
- de ISP dient de in de bedrijfstak geldende of gebruikelijke regels betreffende de

bijwerking van de informatie na te leven,
- de ISP dient niet de in de bedrijfstak geldende of gebruikelijke technologie voor

het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie te wijzigen,
- de ISP dient prompt de nodige maatregelen te nemen om de informatie te

verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, zodra hij weet dat de
informatie is verwijderd van de plaats waar deze zich oorspronkelijk bevond of de
toegang daartoe onmogelijk te maken, of dat een bevoegde autoriteit heeft bevolen
de informatie te verwijderen van de plaats waar deze zich oorspronkelijk in het
communicatienetwerk bevond of de toegang daartoe heeft verboden.

Uit overweging 33 van de Auteursrechtrichtlijn blijkt dat er in de nationale wetgeving in een
beperking op het reproductierecht moet worden voorzien teneinde ‘caching’ mogelijk te
maken, onder andere met het oog op het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen. Deze
beperking is opgenomen in art. 13a Auteurswet waarin staat dat het door ISP’s ‘cachen’ van
auteursrechtelijk beschermde werken niet als verveelvoudiging wordt gezien.

3.1.8.3.3 Hosting

Art. 14  Richtlijn inzake elektronische handel is opgenomen in art. 6:196c lid 4 BW. In dit
artikel gaat het om uitsluiting van aansprakelijkheid van een ISP die doet aan ‘hosting’.
‘Hosting’ betekent het op verzoek opslaan door een ISP van informatie die van een ander
afkomstig is. De ISP is niet aansprakelijk voor de opgeslagen inbreukmakende content indien
hij niet daadwerkelijk weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie onrechtmatig

87 Rb ’s-Gravenhage 9 juni 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AA1039.
88 Ch. Gielen, Kortbegrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 513-514.
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is. Tevens is de ISP niet aansprakelijk wanneer hij, zodra hij weet of redelijkerwijs behoort te
weten dat de informatie onrechtmatig is, de informatie verwijdert of de toegang daartoe
onmogelijk maakt. De ISP kan in een lastige positie geraken wanneer er twijfel kan bestaan
over de onrechtmatigheid van de informatie, omdat de vaststelling van de onrechtmatigheid
zeer complex kan zijn. De ISP voelt zich als het ware tussen twee vuren zitten, dat van de
auteursrechthebbenden – in Nederland vaak BREIN – en dat van zijn klant.89 Echter blijkt uit
de uitspraak Deutsche Bahn/XS4ALL dat wanneer de rechter vaststelt dat de informatie
onmiskenbaar onrechtmatig is, de ISP direct moet overgaan tot blokkeren.90 Dit blijkt ook uit
de wettekst waarin staat dat de ISP ‘prompt’ de informatie moet verwijderen of de toegang
dient te blokkeren. Bij prompt handelen lijkt er echter weinig ruimte te zijn voor een afweging
van de belangen van de verschillende partijen en het in acht nemen van het beginsel van de
vrijheid van meningsuiting.91 Als de ISP in kennis is gesteld van de onrechtmatigheid van de
informatie en hij verwijdert de desbetreffende informatie kan hij schade toebrengen aan zijn
klant indien later komt vast te staan dat de informatie niet onrechtmatig was. De ISP doet er
verstandig aan hooguit de vermeende onrechtmatige informatie te blokkeren tot er definitief
duidelijkheid is over de onrechtmatigheid van de informatie. De ISP riskeert namelijk
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad wanneer hij de informatie toegankelijk
laat maar riskeert aan de andere kant een vordering van zijn klant op grond van wanprestatie
wegens het niet nakomen van de contractuele verplichtingen als hij de informatie niet
toegankelijk maakt. Wat ook meespeelt in de afweging is de angst van de ISP dat klanten
zullen overstappen naar andere ISP’s. De ISP komt hierdoor voor een lastige afweging te
staan met betrekking tot twee aansprakelijkheden, namelijk aansprakelijkheid voor wat zijn
klanten doen en aansprakelijkheid tegenover zijn klanten.92 De ISP kan zichzelf beschermen
door enerzijds met een derde die om verwijdering of blokkering van de informatie vraagt
overeen te komen dat de derde de ISP vrijwaart van een eventuele schadeclaim. Anderzijds
kan de ISP in haar algemene voorwaarden opnemen dat zij in het geval er een verzoek komt
met betrekking tot onrechtmatig materiaal zij zonder gevolgen de toegang tot deze informatie
kan blokkeren dan wel mag verwijderen.93

3.1.8.4 Rechterlijk	verbod	of	bevel	

Al deze mogelijkheden voor ISP’s om aansprakelijkheid te ontlopen op grond van art. 6:196c
BW lid 1 t/m 4 laten echter onverlet dat op grond van lid 5 BW de mogelijkheid blijft bestaan
om een rechterlijk verbod of bevel ten aanzien van de (potentieel) schadetoebrengende
informatie te verkrijgen. Voorwaarde is dat de ISP daartoe redelijkerwijs in staat is. Art. 26d
Auteurswet bepaalt in aansluiting daarop dat de rechter op vordering van de rechthebbende,
tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om die inbreuk te maken, te

89 L.A.R. Siemerink, ‘IE (-rechten), P2P en ISP: handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?’,
Maandblad voor Vermogensrecht 2008-7/8, p, 183.
90 Hof Amsterdam 7 november 2002, ECLI:NL:GHAMS:2002:AF0091, LJN AF0091.
91 Richtlijn 2000/31/EG (PbEG 2000, L 178), Considerans overweging 46.
92 L.A.R. Siemerink, ‘IE(-rechten), P2P en ISP, handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?’,
Maandblad voor Vermogensrecht 2008-7/8, p. 184.
93 L.A.R. Siemerink, ‘IE(-rechten), P2P en ISP, handhaving van auteursrechten op internet nog mogelijk?’,
Maandblad voor Vermogensrecht 2008-7/8, p. 187.
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bevelen de diensten die worden gebruikt om die inbreuk te maken te staken. Hieronder kan
ook een toegangsblokkade vallen met betrekking tot een inbreukmakende website. De rechter
zal bij de toe- of afwijzing van de vordering een belangenafwegingen moeten maken. Hierbij
moet rekening worden gehouden met het met de vordering beoogde doel, het belang van de
rechthebbende en de eventuele schade van de ISP ten gevolge van de toewijzing van de
vordering. De reikwijdte van de bevelen die op basis van art. 26d Auteurswet kunnen worden
opgelegd is niet beperkt tot de beëindiging van een specifieke inbreuk, oftewel een concrete
en individualiseerbare inbreuk. De bevoegdheid die overeenkomstig art. 11
Handhavingsrichtlijn, derde volzin, aan nationale rechterlijke instanties wordt verleend moet
volgens het Hof van Justitie aldus worden uitgelegd dat een rechter een tussenpersoon ook
moet kunnen gelasten om maatregelen te treffen om nieuwe inbreuken te voorkomen.94 Op
grond van art 15 Richtlijn inzake elektronische handel is het niet toegestaan om ISP’s een
algemene toezichtsverplichting, zoals filtering of monitoring, op te leggen om toe te zien op
de informatie die zij doorgeven of opslaan onrechtmatig is.95 Een dergelijke
surveillanceverplichting zou bovendien onverenigbaar zijn met art. 3 Handhavingsrichtlijn
waar staat dat de maatregelen billijk en evenredig moeten zijn en niet overdreven kostbaar
mogen zijn.

94 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, r.o. 131.
95 Richtlijn 2000/31/EG (PbEG 2000, L 178), Considerans overweging 47.
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4 De	zaak	BREIN	tegen	Ziggo	en	XS4ALL	

Hierboven is het juridisch kader geschetst met de relevante wet- en regelgeving en zijn de
relevante partijen en technieken uiteen gezet. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op
een specifieke casus waarin auteursrechthebbenden de rechter hebben verzocht om ISP’s een
toegangsblokkering op te leggen. Voor Nederland is de meest relevante zaak BREIN tegen
Ziggo en XS4ALL. Eenvoudig is de zaak niet, er dienen namelijk verschillende belangen en
grondrechten tegen elkaar te worden afgewogen zodat er een juist evenwicht kan worden
verzekerd.96 Dat deze afweging niet eenvoudig is blijkt uit de gevoerde rechtszaken.97

4.1 Het	kort	geding	Brein	tegen	Ziggo	en	XS4ALL	

BREIN heeft de zaak tegen Ziggo aangespannen, omdat The Pirate Bay geen gehoor geeft aan
verscheidene Nederlandse vonnissen. Bij vonnis van 22 oktober 2009 heeft de rechter bepaald
dat de beheerders van The Pirate Bay de torrents, die inbreuk maken op het auteursrecht van
bij BREIN aangesloten partijen, dienen te verwijderen en verwijderd dienen te houden.98 In
een latere uitspraak gebiedt de rechter zelfs de beheerders om de website geheel
ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland.99 Echter blijft de website
actief vanuit het buitenland via steeds veranderende IP-adressen en houden de beheerders zich
schuil.100 BREIN besluit het over een andere boeg te gooien en begint een kort geding.

BREIN eist dat Ziggo, een grote Nederlandse ISP, de website van The Pirate Bay
ontoegankelijk dient te maken voor haar abonnees.101 De ontoegankelijkheid dient
bewerkstelligd te worden door de IP-adressen en domeinnamen waar The Pirate Bay gebruik
van maakt te blokkeren. XS4ALL, ook een Nederlandse ISP, is van mening dat dit een
principiële zaak is. De uitkomst kan namelijk niet alleen voor Ziggo, maar ook voor de
overige Nederlandse ISP’s verstrekkende gevolgen hebben. Om deze reden besluit XS4ALL
zich in het kort geding te voegen aan de zijde van Ziggo.102

BREIN baseerde haar vorderingen primair op de stelling dat Ziggo een tussenpersoon is in de
zin van art. 26d Auteurswet wier diensten worden gebruikt om inbreuk te maken op het
auteursrecht.103 Volgens BREIN is Ziggo de grootste ISP in Nederland met de hoogste
downloadsnelheden. Dit rechtvaardigt aldus BREIN de conclusie dat Ziggo een substantieel

96 HvJ EG 29 januari 2008, C-275/06, r.o. 65-68.
97 L. Anemaet, ‘Handhaving auteursrechten via een websiteblokkade: de juiste methode?’, IE-Forum 9 oktober
2014.
98 Rb. Amsterdam 22 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1067, r.o. 7.2.
99 Rb. Amsterdam 16 juni 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:BN1626, r.o. 3.2.
100 <http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=174>.
101 Vzr. Rb Den Haag 19 juli 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1445.
102<https://www.xs4all.nl/media/overxs4all/factsheets/Factsheet%20%20BREIN%20%E2%80%93%20XS4ALL.p
df>.
103 M. Paapst, ‘Het blokkeren van de The Pirate Bay’, Tijdschrift voor internetrecht 2014-1, p. 13.
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deel van de Nederlandse gebruikers van The Pirate Bay tot haar abonnees mag rekenen.104 De
voorzieningenrechter is echter van mening dat van het overgrote deel van de abonnees niet is
komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan auteursrechtinbreuk.105 Tevens
is de rechter van mening dat een toewijzing van de vordering in strijd zou zijn met de
parlementaire geschiedenis en de daarin verwoorde subsidiariteitseis. In de memorie van
toelichting bij art. 26d Auteurswet staat dat, indien de tussenpersoon zelf geen inbreuk pleegt
en er andere en minder verstrekkende mogelijkheden zijn om op te treden tegen het
auteursrechtinbreuk, de vordering moet worden afgewezen.106 Voor de hand ligt dat Ziggo
eerst de abonnees zelf in rechte dient aan te spreken.107 Het doel van BREIN haar vordering is
immers het voorkomen van auteursrechtinbreuk gepleegd door abonnees van Ziggo.

4.2 De	bodemprocedure	BREIN	tegen	Ziggo	en	XS4ALL	

Na het kort geding volgde een bodemprocedure bij de Rechtbank Den Haag.108 Anders dan de
voorzieningenrechter is de Rechtbank Den Haag van mening dat het treffen van
rechtsmaatregelen tegen vele duizenden inbreukmakende abonnees juist geen minder
ingrijpende maatregel is die BREIN eerst dient te benutten. Aan het subsidiariteitsvereiste is
voldaan meent de rechtbank, omdat BREIN en andere rechthebbendenorganisaties reeds
diverse procedures hebben gevoerd zonder resultaat en zij niet eerst de individuele gebruikers
hoeven aan te spreken.109 Tevens achtte de rechtbank voldoende bewezen dat circa 30% van
de Ziggo abonnees en 4,5% van de XS4ALL abonnees recentelijk inbreuk hebben gemaakt op
het auteursrecht door illegaal materiaal te downloaden via The Pirate Bay.110 Omgerekend
betekent dit 450.000 Ziggo abonnees en 12.015 XS4ALL abonnees.111 Hoe de rechtbank tot
deze percentages komt is echter onnavolgbaar.

In een andere uitspraak is later bevestigd dat de percentages waar de rechtbank vanuit is
gegaan onjuist zijn.112 Immers uit de door BREIN in het geding gebrachte gegevens van
Google Adplanner blijkt dat het gemiddeld aantal unieke Nederlandse bezoekers schommelt
rond de 500.000. Dit komt neer op 143.500 Ziggo abonnees en 23.500 XS4ALL abonnees,
ruwweg 10% van de abonnees van beide providers.  Dit toont aan dat het merendeel van de
abonnees van beide providers geen gebruik maakt van The Pirate Bay, maar dat zij in de
toekomst wel hinder zouden kunnen ondervinden van een blokkade. Ziggo en XS4ALL
voeren aan dat een blokkade van de toegang naar The Pirate Bay niet alleen de toegang
verhindert tot bestaand illegaal materiaal maar ook tot bestaand en toekomstig legaal
materiaal. Bij de beantwoording of gevraagde maatregel proportioneel is ten opzichte van de

104 Vzr. Rb Den Haag 19 juli 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1445, r.o. 4.16.
105 Vzr. Rb Den Haag 19 juli 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1445, r.o. 4.17.
106 Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, 3.
107 Vzr. Rb. Den Haag 19 juli 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BN1445, r.o. 4.18.
108 Rb. ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549.
109 Rb. ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.21.
110 Rb. ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.13.
111 Ziggo heeft ten tijde van deze zaak ruim 1,5 miljoen abonnees. XS4ALL heeft 267.000 abonnees. Dit blijkt uit
r.o. 2.18-2.19 van de zaak Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549.
112 Rb. Den Haag 10 mei 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5387, r.o. 4.9.
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abonnees dient de belangenafweging in het voordeel van de rechthebbenden uit te vallen aldus
de rechtbank. Het inperken van het recht op vrijheid van informatie van de abonnees weegt,
mede vanwege het gegeven dat de hoeveelheid legaal materiaal op The Pirate Bay marginaal
is en de mogelijkheid om via andere sites kennis te nemen van legaal materiaal, niet op tegen
de bescherming van auteursrechthebbenden.113 114

In het vervolg van de proportionaliteitstoets is de rechtbank van mening dat de afweging
tussen de inspanningen die van de ISP’s worden gevergd om een blokkering door te voeren en
de bescherming van het recht op vrijheid van ondernemerschap niet opwegen tegen het
beschermen van de auteursrechten.115 Het verweer dat een blokkade niet effectief is omdat
deze gemakkelijk kan worden omzeild en daardoor disproportioneel is faalt. Een blokkade is
een extra barrière voor abonnees en uit Italië en Denemarken blijkt dat het aantal bezoekers
van The Pirate Bay na een blokkering sterk is gedaald, aldus de rechtbank.116 Verder stelt de
rechtbank dat de gevorderde blokkade o.g.v. art. 26d Auteurswet een toegestane beperking is
in de zin van art. 10 lid 2 EVRM. De rechtbank acht het vaststellen van onrechtmatig
handelen door de ISP’s zelf niet vereist. Het aanbieden van internet aan abonnees waarmee
vervolgens inbreuk kan worden gemaakt is voldoende om op grond art. 26d Auteurswet en
art. 15e Wnr een bevel op te leggen tot blokkering.117

4.3 Het	hoger	beroep	BREIN	tegen	Ziggo	en	XS4ALL	

Ziggo en XS4ALL zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Den
Haag.118 In het hoger beroep kijkt het Gerechtshof Den Haag opnieuw naar het verweer van
de providers betreffende effectiviteit van de maatregelen. Het hof onderzoekt daarbij of het
opleggen van de IP- en DNS-blokkering in redelijke verhouding staan tot het daarmee
beoogde doel.119 Een maatregel is effectief indien personen die auteursrechtinbreuk pleegden
dat minder zijn gaan doen of als de impact van inbreuken wordt verminderd, bijvoorbeeld
doordat het publiek dat de inbreukmakende handelingen waarneemt, kleiner wordt.120 In het
hoger beroep zijn nieuwe onderzoeksrapporten ingebracht waaruit blijkt dat, ondanks de
maatregelen, het aantal illegale downloaders is toegenomen.121 Tevens omzeilen veel
abonnees de blokkade door middel van proxy’s en zijn er alternatieve BitTorrentsites
voorhanden waar abonnees gebruik van kunnen maken. Het hof gaat er daarom vanuit dat de
blokkade enkel effect heeft gehad op mensen die al weinig auteursrechtinbreuk pleegden. Dit
zijn de ongeoefende internetgebruikers die niet goed bekend zijn met de alternatieve
BitTorrentsites en de mogelijkheden om een blokkering te omzeilen.122  Tevens wordt door

113 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.23-4.28.
114 M. Paapst, ‘Het blokkeren van de The Pirate Bay’, Tijdschrift voor internetrecht 2014-1, p. 14.
115 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.32-4.33.
116 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.35.
117 Rb ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.15-4.16.
118 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88.
119 M. Paapst, ‘Het blokkeren van de The Pirate Bay’, Tijdschrift voor internetrecht 2014-1, p. 14.
120 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 5.10.
121 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 5.21.
122 M. Paapst, ‘Het blokkeren van de The Pirate Bay’, Tijdschrift voor internetrecht 2014-1, p. 14.
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het hof veel waarde gehecht aan het gegeven dat BREIN in de afgelopen jaren geen bevel tot
blokkade heeft gevorderd tegen met The Pirate Bay concurrerende BitTorrentsites, zoals
Kickass.to en Isohunt.123 Het feit dat er voor BREIN alternatieve mogelijkheden bestaan,
wordt door het hof van belang geacht bij de beoordeling of de blokkade evenredig en effectief
is.124 De slotsom is dat de door de rechtbank opgelegde blokkade als niet-effectief wordt
beschouwd door het hof, terwijl de maatregel wel de vrijheid van ondernemerschap van Ziggo
en XS4ALL aantast.125 De vorderingen van BREIN worden door het hof afgewezen. In het
hoger beroep is niet betwist dat Ziggo en XS4ALL accessproviders zijn die wat betreft The
Pirate Bay enkel als ‘mere conduit’ aan te merken handelingen verrichten. Op grond van
artikel 6:196c leden 1 en 2 juncto artikel 12 Richtlijn inzake elektronische handel zijn Ziggo
en XS4ALL gevrijwaard van aansprakelijkheid.126

In het hoger beroep komt het hof in tegenstelling tot de rechtbank wel toe aan de beoordeling
van de vraag of de beheerders van The Pirate Bay zich schuldig maken aan
auteursrechtinbreuk.127 De beheerders van The Pirate Bay maken, al dan niet via magnet
links, de in torrent-bestanden neergelegde meta-informatie toegankelijk voor publiek. The
Pirate Bay biedt informatie aan, die nodig is om toegang te krijgen tot illegaal geüploade
werken. Dit handelen vormt, aldus het hof, geen mededeling aan het publiek in de zin van art.
3 Auteursrechtrichtlijn. Daarvoor is de geboden toegang tot beschermde werken te indirect.128

Hoewel de beheerders van The Pirate Bay de mogelijkheid faciliteren om anderen
onrechtmatig te laten handelen jegens auteursrechthebbenden valt dit niet onder de reikwijdte
van art. 3 Auteursrechtrichtlijn aldus het hof. Een beroep op art. 26d Auteurswet treft daarom
geen doel.129

De vraag is of het hof in deze zaak een juiste evenredigheids- en effectiviteitstoets heeft
gehanteerd. Een andere vraag die gesteld kan worden is of het hof een juiste uitleg heeft
gegeven met betrekking tot de reikwijdte van art. 26d Auteurswet. Tevens kan men zich
afvragen of The Pirate Bay niet toch zelfstandig openbaar maakt. Op deze vragen zal in het
verdere verloop van deze scriptie nader worden ingegaan. De website van The Pirate Bay is
vanaf het moment van deze uitspraak tot op de publicatiedatum van deze scriptie weer vrij
toegankelijk in Nederland. BREIN is op 25 april 2014 tegen deze uitspraak in cassatie gegaan.

123 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 5.24.
124 M. Paapst, ‘Het blokkeren van de The Pirate Bay’, Tijdschrift voor internetrecht 2014-1, p. 14.
125 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 5.22.
126 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 6.1-6.2.
127 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 4.5.
128 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 4.6.
129 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 4.6 en 4.8.
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4.4 Conclusie	Advocaat-Generaal	bij	de	Hoge	Raad	

De A-G neigt om het handelen van The Pirate Bay te zien als mededeling aan het publiek en
dus als openbaar maken te bestempelen, maar adviseert hierover prejudiciële vragen te stellen
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.130

De eerste vragen die worden voorgesteld door de A-G zijn:

1. ‘Is het door The Pirate Bay gehanteerde systeem, waarbij op de site van The Pirate
Bay geen werken openbaar worden gemaakt, maar wel meta-informatie van die
werken indexeert te kwalificeren als mededeling aan het publiek door The Pirate
Bay?’131

Een subvraag zou kunnen zijn:

2. ‘Kan het gegeven dat The Pirate Bay bij dit stelsel een
leidende/bepalende/faciliterende/organiserende/uitlokkende rol speelt, leiden tot de
kwalificatie dat The Pirate Bay doet aan ‘(mede)-mededeling aan het publiek’, met als
consequentie dat zij naar nationaal recht ook auteursrechtelijk hoofdelijk aansprakelijk
kan zijn naast de ‘peers’ en de ‘seeders’?’132

Wanneer bovenstaande vragen negatief/ontkennend worden beantwoord stelt de A-G de
volgende vraag voor:

3. ‘Kan een bevel tegen de providers om The Pirate Bay te blokkeren in beginsel zijn
gerechtvaardigd, omdat het als facilitatiewerk van de inbreuk door The Pirate Bay aan
te merken handelen in feite door de diensten van de providers mogelijk wordt gemaakt
langs de lijnen van punt 32 van Telekabel Wien, zodat dit op één lijn is te stellen met
de situatie dat op The Pirate Bay rechtstreeks inbreukmakende werken aan het publiek
zouden worden medegedeeld?’

De Hoge Raad doet er verstandig aan deze vragen te stellen met oog op het voorkomen van
het ‘Köbler’-risico. Bij het schenden van de plicht van de hoogste rechter om vragen te stellen
aan het Hof van Justitie op grond van art. 267, 3e alinea VWEU is volgens het Köbler arrest
de staat aansprakelijk voor de dientengevolge door justitiabele geleden schade.133

De A-G is verder van mening dat de klachten over de door het hof aangelegde
evenredigheids- en effectiviteitstoets slagen.134 De klacht komt er op neer dat die toets veel te
streng is en de uitspraak van het hof dient te worden vernietigd, omdat wordt gefocust op het

130 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.24 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
131 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.24 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
132 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.24 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
133 HvJ EG 30 september 2003, C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513.
134 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
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al dan niet verminderen van het totale aantal inbreuken door abonnees van de ISP’s via het
BitTorrentverkeer.135 De uitspraak van de Hoge Raad wordt verwacht op 9 oktober 2015.136

4.4.1 Verveelvoudiging	en	openbaarmaking	

In art. 1 van de Auteurswet staat dat de maker van een werk met auteursrecht het recht heeft
op te treden tegen elke verveelvoudiging en openbaarmaking van zijn werk.

Openbaarmaking is het ter beschikking stellen of verveelvoudiging van een werk aan een
publiek. Verveelvoudiging staat beschreven in art. 13 Auteurswet en houdt in identiek
namaken van het werk of het werk geheel of gedeeltelijk bewerken. Het reproduceren kan
onder andere door het werk over te schrijven, na te tekenen of het werk bijvoorbeeld film of
muziek digitaal of analoog opslaan op een drager zoals cd, dvd of de harde schijf van de
computer.

4.4.1.1 Mededeling	aan	een	publiek	

Openbaarmaking is beschreven in art. 12 Auteurswet en hieronder wordt verstaan de
verspreiding van exemplaren en elke distributie in niet-materiële vorm. Het is een flexibel en
open begrip wat wil zeggen dat de betekenis niet limitatief in de wet is omschreven. Het
voordeel hiervan is dat het openbaarmakingsrecht bestand is tegen snelle technologische
ontwikkelingen.137 Een openbaarmaking veronderstelt in ieder geval dat het werk of een
verveelvoudiging daarvan op de een of andere manier ter beschikking van het publiek
komt.138 Art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn geeft aan dat werken per draad of draadloos
ter beschikking kunnen worden gesteld aan een publiek. In de Auteursrechtrichtlijn wordt de
openbaarmakingshandeling ‘mededeling aan een publiek’ niet verder omschreven. Door het
Hof van Justitie is bepaald dat aan het begrip een ruime betekenis moet worden toegekend.
Een dergelijke manier van uitlegging acht het Hof van Justitie overeenkomstig de doelstelling
van de Auteursrechtrichtlijn om een hoog beschermingsniveau voor onder meer de auteurs te
verwezenlijken.139 Bij een mededeling aan een publiek moet sprake zijn van een interventie,
een (nieuw) publiek en een winstoogmerk. Het hebben van een winstoogmerk kan van belang
zijn, maar is niet doorslaggevend.140

De rechtbank heeft in de Mininova zaak geoordeeld dat het aanbieden van torrents geen
afzonderlijke openbaarmaking is, omdat het materiaal niet binnen de beheersmacht van de
website komt. Niet Mininova, maar de gebruikers van het platform van Mininova nemen het
initiatief tot het overbrengen van het bestand. Het enkel bieden van faciliteiten voor het
opslaan van torrents, die naar bestanden verwijzen, op het platform van Mininova maakt de
auteursrechtelijk beschermde werken niet reeds toegankelijk of beschikbaar voor de

135 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.3.1 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
136 <https://blog.xs4all.nl/2015/05/29/conclusie-in-de-zaak/>.
137 Ch. Gielen, Kortbegrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 467.
138 HR 27 januari 1995, NJ 1995, 669.
139 HvJ EG 7 december 2006, C-306/05, r.o. 36.
140 D.J.G. Visser, ‘Openbaar maken met ketchup’, Tijdschrift voor auteurs media & informatierecht 2013-2, p.
51.
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gebruiker. De handeling om dat te bereiken wordt verricht door de gebruiker. De gebruiker
heeft het auteursrechtelijk beschermde werk op zijn computer staan en wijst andere gebruikers
via het plaatsen van een torrent op het platform van Mininova op het feit dat hij het bestand
ter beschikking heeft.141 De gebruiker zorgt ervoor dat door het aanklikken van een torrent en
met behulp van BitTorrentclientsoftware, dat niet door Mininova wordt aangeboden, een
proces in werking wordt gesteld dat leidt tot rechtstreekse overdracht van het bestand van de
mede-internetgebruiker naar hemzelf. Dit leidt tot de conclusie dat de handelingen van
Mininova niet als openbaarmakingshandeling hebben te gelden.142  Het handelen van
Mininova is wel als onrechtmatig beoordeeld. Door het handelen van Mininova worden
gebruikers aangemoedigd en beter in staat gesteld, door het stelselmatig faciliteren, om
beschermde werken met elkaar te delen waardoor auteursrechthebbenden schade lijden.143

Deze uitspraak wekt de gedachte dat de torrents geen betekenis hebben indien de
eindgebruikers de betreffende torrents niet online zetten en houden. Zonder de ‘seeders’ en
‘peers’ kan er geen download plaats vinden van torrents. Dit neemt niet weg dat het handelen
van Mininova en The Pirate Bay de uitwisseling eenvoudiger maken voor de eindgebruikers.
Handhaving van auteursrecht in de digitale samenleving lijkt een kwestie van onrechtmatige
daadsrecht te zijn geworden.144 Partijen die een centrale rol vervullen in de verspreiding van
auteursrecht inbreukmakend materiaal via het internet, zoals The Pirate Bay lijken buiten de
greep van het auteursrecht te vallen. Dit plaatst de auteursrechthebbende in lastigere positie
dan men op grond van het auteursrecht zou mogen verwachten.145 The Pirate Bay creëert met
behulp van het BitTorrentnetwerk een platform, voor met name de distributie van
auteursrechtelijk beschermde content, zonder dat zij de content zelf op hun servers hoeven op
te slaan. The Pirate Bay faciliteert en wanneer dit structureel gebeurt kan dit handelen als
onrechtmatig worden aangemerkt.146 Het lijkt evident dat The Pirate Bay structureel faciliteert
waardoor de onrechtmatigheid vast komt te staan. Het in rechte aanspreken van de beheerders
van The Pirate Bay om schadevergoeding te verkrijgen zal echter lastig worden, gezien het
feit dat zij moeilijk vindbaar zijn.

De internetgebruikers die door middel van The Pirate Bay up- en downloaden plegen in feite
ook een onrechtmatige daad. Echter is het achterhalen van de NAW-gegevens achter een
inbreukmakend IP-adres om de inbreukmaker in rechte aan te spraken om een
schadevergoeding te vorderen lastig. Volgens oud staatsecretaris Fred Teeven mag afgifte van
de NAW-gegevens alleen als de rechter heeft vastgesteld dat iemand zich schuldig heeft
gemaakt aan grootschalige auteursrechtinbreuken en als het niet mogelijk is gebleken om de
websitebeheerder of de hosting provider effectief aan te spreken.147 Bovendien zijn er zoveel
up- en downloaders dat handhaving praktisch en financieel onhaalbaar lijkt.148 Dit laatste mag

141 Rb Utrecht 26 augustus 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6008, r.o. 4.7, LJN BJ6008.
142 Rb Utrecht 26 augustus 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6008, r.o. 4.7, LJN BJ6008.
143 Rb Utrecht 26 augustus 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6008, r.o. 4.47, LJN BJ6008.
144 Vrzr. Rb ’s-Gravenhage 22 maart 2011, m.nt. Seignette.
145 Vrzr. Rb ’s-Gravenhage 22 maart 2011, m.nt. Seignette.
146 Vrzr. Rb ’s-Gravenhage 22 maart 2011, m.nt. Seignette.
147 Speerpuntebrief auteursrecht 20©20, 11 april 2011, p. 9.
148 Vrzr. Rb ’s-Gravenhage 22 maart 2011, m.nt. Seignette.
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naar mijn mening geen reden zijn om in ieder geval een aantal inbreukmakers te vervolgen
wegens het plegen van een onrechtmatige daad. Hiermee wordt tenminste een
afschrikwekkende werking gecreëerd naar andere illegale up- en downloaders.

4.4.1.2 Interventie	

Om een maatregel te kunnen opleggen aan ISP’s op grond van art. 26d Auteurswet is het van
belang dat er sprake is van auteursrechtinbreuk en de daarvoor vereiste openbaarmaking van
auteursrechtelijk beschermd werk. Voor deze scriptie is met name van belang dat het hof van
oordeel is dat het handelen van de beheerders van The Pirate Bay, bij gebreke van de vereiste
interventie, niet is aan te merken als een mededeling aan het publiek.149 Interventie is het
welbewust tussenkomen met volledige kennis van de gevolgen van het interveniërende
gedrag.150 151 Er wordt op deze wijze actief bijgedragen om derden, de internetgebruiker die
download uit illegale bron, toegang tot het beschermde werk te verlenen.

Het hof heeft in haar uitspraak kennelijk doorslaggevend gewicht toegekend aan het gegeven
dat The Pirate Bay zelf geen BitTorrent-clientsoftware verschaft welke nodig is om
auteursrecht inbreukmakend materiaal te kunnen downloaden.152 In deze visie is The Pirate
Bay een soort richtingaanwijzer of verschaffer van een soort schatkaart die naar
inbreukmakend materiaal leidt. Er is geen sprake van interventie in de zin van de vereiste
handeling bestaande in een mededeling.153 Aldus het hof ontbreekt een essentiële schakel en
dus stelt The Pirate Bay niet zelf actief beschikbaar aan een (nieuw) publiek.154 The Pirate
Bay biedt weliswaar zelf geen BitTorrent-clientsoftware aan, maar heeft onder het kopje
‘How do I download?’ een hyperlink geplaatst die verwijst naar de website van µTorrent waar
de benodigde software gratis is te downloaden.155 Aan het feit dat The Pirate Bay deze
verwijzing maakt wordt naar mijn mening voorbij gegaan in de uitspraak van het Hof. Het
verwijzen naar BitTorrent-clientsoftware op de website van The Pirate Bay is weliswaar niet
het zelf aanbieden van de software waar het hof veel waarde aan hecht, maar is naar mijn
mening wel een duidelijke indicatie dat TPB de gebruikers zo goed mogelijk wil faciliteren.

Inmiddels is The Pirate Bay in 12 lidstaten geblokkeerd.156 In de zaak EMI/Sky wordt het
handelen van op The Pirate Bay lijkende websites aangemerkt als een mededeling aan het
publiek.157 Het lijkt erop dat men in Engeland bekijkt of het interveniëren van een partij als
The Pirate Bay ‘puur passief’ geschiedt of niet.158 De beheerders van de in deze zaak aan de
orde zijnde websites zijn dusdanig betrokken dat zij ‘intervene, in full knowledge of the

149 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 4.6.
150 HvJ EU 15 maart 2012, C-135/10, ECLI:EU:C:2012:140, r.o. 82.
151 HvJ EG 7 december 2006, C-306/05, r.o. 42.
152 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.12 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
153 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 4.6.
154 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.12 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
155 <https://thepiratebay.gd/help> en  <http://www.utorrent.com/intl/nl/>.
156 <http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=346>.
157 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.16 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
158 High Court of Justice 28 februari 2013, [2013] EWHC 379 (Ch), r.o. 45.
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consequences of their actions, to give others access to the Claiments’ copyright works’.159 Het
handelen van de beheerders van websites in een latere uitspraak werd als ‘intervening in a
highly material way to make the copyright work available to a new adience’ aangemerkt.160

Vervolgd met ‘indeed, the evidence in the present case makes it clear that it would be very
difficult for the members of the public to access much of the content directly from the host
sites if it were not made available by the Websites. Even where the content could be accessed
from the host sites, the Websites make it much easier for members of the public to find what
they want. Viewed from the perspective of the user, the Websites do in a very real sense make
the content available to the public’.161 De Engelse rechter geeft dus een andere invulling aan
het begrip interveniëren om tot het mededelen aan een publiek te komen. Met de Engelse
uitspraken in het achterhoofd kan worden geoordeeld dat er sprake is van een dusdanige
betrokkenheid van The Pirate Bay dat neerkomt op ‘intervening in a highly material way’ en
dat er sprake is van een mededeling aan het publiek; dat ‘viewed from the perspective of the
user’ The Pirate Bay ‘in a very real sense makes the content available to the public’.162 Op
deze manier wordt door de technische manier van ‘opgeknipte’ openbaarmaking heen
gekeken en wordt als het ware een conceptueel techniek-onafhankelijk
openbaarmakingsbegrip gehanteerd.163 Dit zou voorkomen dat het door The Pirate Bay
gehanteerde systeem met bijbehorende technische aspecten leidt tot het ontlopen van
auteursrechtelijke aansprakelijkheid van The Pirate Bay zelf. The Pirate Bay vormt immers
een essentiële schakel in de keten van het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd
materiaal tussen de ‘seeders’ en de ‘peers’.

In de Belgische zaak BAF tegen Telenet en Belgacom wordt aangenomen dat The Pirate Bay
zelfstandig openbaar maakt om onder de reikwijdte van art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn te
kunnen vallen.164 In de uitspraak staat: ‘Het wordt niet betwist dat met de hulp van de website
‘The Pirate Bay’ op massale schaal bestanden met werken uit het repertoire van de (sub)leden
van appellante zonder toestemming en zonder vergoeding worden gedownload via een peer-
to-peersoftware ter beschikking worden gesteld aan het wereldpubliek’.165 Mijns inziens
wordt hier te ‘gemakkelijk’ aangenomen dat The Pirate Bay ter beschikking stelt aan een
publiek. The Pirate Bay biedt torrents aan die verwijzen naar de bestanden die zich bevinden
op de computers van de gebruikers. Weliswaar bevinden deze bestanden zich niet op de
servers van The Pirate Bay maar worden internetgebruikers wel gestimuleerd en gefaciliteerd
bij het down- en uploaden van illegale content. The Pirate Bay vormt een essentiële schakel,
een wezenlijke bijdrage, in de keten tussen de uiteindelijke downloader en de aanbieder van
ongeoorloofd materiaal.166 In de Belgische uitspraak ontbreekt het naar mijn mening aan een
uitleg waarom deze wijze van faciliteren door The Pirate Bay dient te worden aangemerkt als

159 High Court of Justice 28 februari 2013, [2013] EWHC 379 (Ch), r.o. 47.
160 High Court of Justice 13 november 2013, [2013] EWHC 3479 (Ch), r.o. 32.
161 High Court of Justice 13 november 2013, [2013] EWHC 3479 (Ch), r.o. 34.
162 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.19 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
163 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.19 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
164 Art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn is in België geïmplementeerd in art. 87 §1, tweede lid van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
165 Hof van Beroep Antwerpen 26 september 2011, nr. 3399, rep. 2011/8314, p. 9.
166 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.19 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
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openbaarmaking. Dat het faciliteren van The Pirate Bay een dusdanige interventie oplevert
waardoor er sprake is van een mededeling aan een publiek en dus sprake is van
openbaarmaking komt in de uitspraak niet naar voren. Het faciliteren van The Pirate Bay
aanmerken als ter beschikking stellen is in lijn met de gedachte dat de Auteursrechtrichtlijn
een hoog beschermingsniveau voor auteursrechthebbenden dient te verwezenlijken.167 Naar
mijn mening dient de Hoge Raad in haar uitspraak de faciliterende rol van The Pirate Bay
wegens het bovenstaande aan te merken als openbaarmaking.

De Cock Buning en Van Eek betogen dat volgens sommige schrijvers torrents kunnen worden
vergeleken met hyperlinks.168 Deze vergelijking lijkt echter niet op te gaan, nu door The
Pirate Bay de ‘schatkaart’ wordt verschaft tot gefragmenteerde mediabestanden en niet direct
tot het volledige bestand, zoals bij hyperlinks.169 De Svensson zaak ziet op situaties waar een
persoon directe toegang tot werken verleent aan een derde.170 Hier is in The Pirate Bay zaak
geen sprake van. De gebruiker dient nadere handelingen te verrichten, namelijk het
downloaden van de torrent en het downloaden en gebruiken van een BitTorrentclient-
programma, om toegang te verkrijgen tot het auteursrechtelijk beschermde werk.

Uit de Svensson zaak volgt dat er bij het beschikbaar stellen van werken via een hyperlink
geen sprake is van mededeling aan een nieuw publiek. De website met de betreffende werken
waren immers vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers.171 Wanneer men torrents zou
vergelijken met hyperlinks zou men met betrekking tot het mededelen aan nieuw publiek tot
de volgende conclusie moeten komen. De torrent bestanden zijn dan wel vrij toegankelijk op
het internet, echter zijn de bestanden niet of zeer moeilijk vindbaar zonder sites als The Pirate
Bay waardoor er in geval van deze visie mijns inziens wel degelijk sprake is van mededeling
aan een nieuw publiek.
De European Copyright Society is echter van mening dat als een hyperlink wordt aangemerkt
als een mededeling aan een nieuw publiek, veel hyperlinks op internet een licentie vereisen.172

Dit is niet wenselijk met het oog op het vrije internet. Tevens ben ik van mening dat torrents
niet vergeleken kunnen worden met hyperlinks.

4.4.1.3 (Mede)-medeling	

In een beperktere visie is het zo dat The Pirate Bay niet beschikbaar stelt aan een publiek.
Voor het uitwisselen van beschermd werk zijn naast de index van The Pirate Bay, een
BitTorrientclientprogramma en ‘seeders’ en ‘leechers’ nodig. Deze visie leidt echter niet tot
een hoog beschermingsniveau voor rechthebbenden. Gedacht kan worden om het handelen
van The Pirate Bay onder te brengen onder het begrip (mede)-mededelen. Het handelen van
The Pirate Bay zou naar mijn mening vergeleken kunnen worden met medeplichtigheid uit het

167 HvJ EG 7 december 2006, C-306/05, r.o. 36.
168 M. de Cock Buning & D. van Eek, ‘Aansprakelijkheid van derden bij auteursrechtinbreuk’, IER 2009/5, p. 224-
232.
169 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.17 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
170 HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12, r.o. 18.
171 HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12, r.o. 26.
172 European Copyright Society,  ‘Opinion on the reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson’, 15 February
2013, p. 16.
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strafrecht. The Pirate Bay verschaft de meta-informatie en verwijst naar de benodigde
BitTorrentclientsoftware zodat de inbreuk tot stand kan komen. Uit art. 47 Sr volgt dat zij die
door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het strafbare feit, in casu
auteursrechtinbreuk plegen, het feit opzettelijk uitlokken strafbaar zijn. Van strafbaarheid als
medeplichtige in het strafrecht is alleen sprake als de deelnemer voorafgaand de pleger, in
casu de internetgebruiker, voorzag van middelen om het delict te begaan en tevens op de
hoogte was van de intenties van de pleger. Aantonen dat The Pirate Bay op de hoogte was van
de intentie van de inbreukmaker zal zeer lastig zijn.

In de Rapidshare zaak wordt geoordeeld dat Rapidshare niet medeplichtig is aan
auteursrechtinbreuk, want kennis van een concreet dreigende inbreuk wordt niet bewezen
geacht.173 Rapidshare is wel als ‘Störer’ aangemerkt, want zij is niet de redelijke
controleverplichtingen met betrekking tot het tegengaan van auteursrechtinbreuk
nagekomen.174 Een ‘Störer’ is naar Duits recht iemand die zonder dat hij dader of deelnemer
is opzettelijk bijdraagt aan een schending van het auteursrecht op een voldoende causale
manier waardoor indirecte aansprakelijkheid volgt.

In FTD/Eyeworks overwoog het Haagse Hof dat mede-openbaarmaking mogelijkerwijs valt
af te leiden uit art. 31 Auteurswet juncto art. 47 Sr en art. 6:162 BW. Er is dan aldus het hof in
ieder geval vereist dat er sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking tussen de
(mede)-openbaarmakers.175 Boonekamp acht bewuste samenwerking een te zwaar vereiste
voor hoofdelijke groepsaansprakelijkheid in de zin van art. 6:166 BW. Er moet sprake zijn
van bewuste samenhang, oftewel bewustzijn bij de deelnemers dat anderen naast hen met
hetzelfde bewustzijn met hetzelfde bewustzijn handelen.176 Het is echter maar de vraag of bij
The Pirate Bay, de ‘peers’ en ‘seeders’ dat bewustzijn aanwezig is. De gebruikers zijn zich
mogelijkerwijs niet bewust van het feit dat zij meewerken aan verdere verspreiding van
auteursrechtelijk beschermde werken in het BitTorrentnetwerk van The Pirate Bay.
Jurisprudentie die de reikwijdte van het Europees auteursrecht oprekt tot mede-
openbaarmaking is echter nog niet in hanteerbare zin aanwezig.177 Meer duidelijkheid door
het stellen van de voorgestelde prejudiciële vraag met betrekking tot (mede)-mededelen is van
belang. Op deze wijze kan het handelen van The Pirate Bay mogelijkerwijs toch worden
gezien als openbaarmaking waardoor het opleggen van maatregelen op grond van art. 26d
Auteurswet rechtsgeldig is.

4.4.1.4 Kanttekening

Er dient enige voorzichtigheid te worden betracht met het handelen van The Pirate Bay te
bestempelen als mededeling aan een publiek met het oog op het vrij kunnen functioneren van
het internet. Google biedt zelf ook geen BitTorrent-clientsoftware aan maar door het intypen
van een gewenste film in de zoekbalk, kan men binnen enkele muisklikken de illegale versie

173 BGH, Urteil vom 15 august 2013, I ZR 80/12.
174 BGH, Urteil vom 15 august 2013, I ZR 80/12.
175 Hof 's-Gravenhage 15 november 2010, ECLI:NL:GSHR:2010:BO3980, r.o. 3.7, IER 2011/28, m.nt. K.J.
Koelman.
176 R.J.B Boonekamp, Onrechtmatige daad in groepsverband volgens NBW, Kluwer 1990, p. 94-95.
177 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.22 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
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van deze film bekijken. Dient dit ‘handelen’ van Google dan ook te gelden als een
mededeling aan een publiek? Een tegenwerping zou kunnen zijn dat het handelen van Google
dient te worden aangemerkt als de ondergrens van ter beschikking stellen. De handelingen
van Google zijn louter technisch, automatisch en passief te noemen.178 De rol van The Pirate
Bay als indexeringssite en de verwijzing op de site zelf naar BitTorrent-clientsoftware zijn
naar mijn mening indicaties dat het handelen van de The Pirate Bay van een andere aard is en
daardoor wel onder het auteursrechtelijk bereik van het ter beschikking stellen vallen.

Tussenpersoon	in	de	zin	van	art.	26d	Auteurswet
Uit Telekabel/Wien volgt dat een ISP als tussenpersoon kan worden aangemerkt als de ISP
noodzakelijkerwijs betrokken is bij elke doorgifte op internet van een inbreuk tussen een van
zijn klanten en een derde doordat hij deze doorgifte mogelijk maakt door internettoegang te
verschaffen. Een ISP die zijn klanten toegang verschaft tot door een derde op internet voor het
publiek beschikbaar gestelde werken kan worden aangemerkt als een tussenpersoon wier
diensten worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht in de zin van art. 8 lid 3
Auteursrechtrichtlijn.179

The Pirate Bay biedt geen rechtstreekse publicatie van beschermde werken in tegenstelling tot
kino.to. Echter breidt het Hof van Justitie het leveren van diensten die gebruikt worden om
inbreuk te plegen uit tot het in technisch opzicht betrokken zijn bij het doorgeven van een
inbreuk, ongeacht of de eigen klant inbreuk pleegt of de aan hem geleverde dienst gebruikt
om inbreuk te plegen.180 Een doel van de Auteursrechtrichtlijn is het realiseren van een
hoogbeschermingsniveau van rechthebbenden. Het is dus wenselijk om voor gevallen als The
Pirate Bay de definitie van tussenpersoon te verruimen om zo de wenselijke bescherming te
garanderen voor auteursrechthebbenden. Het maakt niet uit of The Pirate Bay zelf of mede
openbaar maakt dan wel onrechtmatig handelt. The Pirate Bay faciliteert de mogelijkheid
voor internetgebruikers die met behulp van hun internettoegang inbreuk kunnen maken op het
auteursrecht.

4.5 Deelconclusie	

In deze deelconclusie zal aan de hand van de hiervoor besproken wet- en regelgeving en
jurisprudentie een antwoord worden geformuleerd op de eerste deelvraag:

‘Wat is de juridische grondslag voor een eventuele blokkering door internet service providers
van een site als The Pirate Bay?’

Downloaden uit illegale bron was in Nederland tot voor de uitspraak van het Hof van Justitie
in de zaak ACI Adam toegestaan. In beginsel is vanaf deze uitspraak het downloaden uit
illegale bron per direct verboden in Nederland. Gebruikers die met behulp van sites als The

178 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.1.23 (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
179 HvJ EU 27 maart 2014, nr. C-314/12, r.o. 31.
180 R.D. Chavannes, ‘Juist evenwicht in de praktijk. De toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof
van Justitie in UPC Telekabel Wien’, Tijdschrift voor auteurs, media & informatierecht 2015-2, p. 40.
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Pirate Bay downloaden uit illegale bron maken zich schuldig aan inbreuk op het auteursrecht.
Vanaf het  moment van de uitspraak hoeft er geen rekening meer te worden gehouden met
schade uit ongeoorloofde bron in de thuiskopieheffing. Auteursrechthebbenden worden nu
opgezadeld met het downloadverbod. BREIN zal echter haar vizier niet op de illegaal
downloadende consument richten maar op het aanpakken van sites als The Pirate Bay en
ISP’s.

Er zijn verschillende soorten dienstverlening door ISP’s te onderscheiden namelijk: hosting,
caching en mere conduit diensten. Tevens zijn er verschillende mogelijkheden voor ISP’s op
grond van art. 6:196c BW om aansprakelijkheid te ontlopen. Dit laat echter onverlet dat op
grond van art. 6:196c lid 5 BW de mogelijkheid blijft bestaan een rechterlijk verbod of bevel
ten aanzien van de (potentieel) schadetoebrengende informatie kan worden verkregen.
Art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11 Handhavingsrichtlijn scheppen de mogelijkheid
voor auteursrechthebbenden om een rechterlijk bevel te verzoeken tegen tussenpersonen wier
diensten worden gebruikt om inbreuk te maken op het auteursrecht. In Nederland wordt deze
mogelijkheid geboden op grond van art. 26d Aw. Dit artikel maakt het mogelijk voor
auteursrechthebbenden in Nederland om rechterlijk bevel tot staking te vorderen tegen
tussenpersonen wier diensten door derden, de internetgebruiker, worden gebruikt om inbreuk
te maken op het auteursrecht. Onder het staken kan ook het blokkeren van de toegang tot een
website als The Pirate Bay vallen. Het is niet toegestaan een algemene toezichtsverplichting,
denk aan filter- of monitoring, op te leggen aan ISP’s. Bij de toe- of afwijzing van een
blokkeringsmaatregel zal de rechter rekening moeten houden met het beoogde doel van de
vordering,  het belang van de rechthebbende en de eventuele schade van de ISP. Een
gevorderde maatregel dient namelijk billijk en evenredig te zijn en niet overdreven kostbaar te
zijn voor de ISP.

Specifiek kijkend naar The Pirate Bay wordt door het Hof geoordeeld dat het handelen van de
beheerders niet valt aan te merken als een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3
Auteursrechtrichtlijn. Er is aldus het Hof geen sprake van de benodigde interventie door The
Pirate Bay. De conclusie hiervan is dat de abonnees geen auteursrechtinbreuk hebben
gepleegd met gebruikmaking van de diensten van de ISP’s via The Pirate Bay. Een beroep
door BREIN op art. 26d Aw treft aldus het Hof dan ook geen doel. Echter kan op grond van
het in de Engelse rechtspraak gehanteerde begrip van interveniëren het handelen van de
beheerders van The Pirate Bay naar mijn mening wel degelijk worden aangemerkt als
interveniëren, waardoor er sprake is van mededeling aan een publiek. The Pirate Bay verwijst
gebruikers immers door middel van de geïndexeerde meta informatie en de verwijzing op de
site naar de benodigde BitTorrentclientsoftware op actieve wijze en met kennis van de
gevolgen naar auteursrechtelijk beschermde werken. Zo is er sprake van mededeling aan een
publiek.

Het handelen van The Pirate Bay kan ook worden aangemerkt als (mede)-medeling. Er dient
dan sprake te zijn van een bewuste samenhang tussen The Pirate Bay en de ‘peers’ en
‘seeders’. Hier is echter nog geen hanteerbare jurisprudentie van waardoor het stellen van de
door A-G Van Peursem voorgesteld prejudiciële vraag met betrekking tot (mede)-medeling
duidelijk zou kunnen verschaffen.
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Geconcludeerd kan worden dat er een juridische basis is om een blokkeringsmaatregel aan
ISP’s op te leggen met betrekking tot sites als The Pirate Bay, mits het handelen van The
Pirate Bay is aan te merken als een mededeling aan een publiek en de daarvoor benodigde
interventie aanwezig is, zodat er sprake is van openbaarmaking en het daarmee valt onder de
reikwijdte van art. 26d Aw.
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5 Effectiviteit	van	de	maatregelen	en	hun	weerslag	op	
afweging	van	grondrechten	

Wanneer de rechter op basis van de feiten van oordeel is dat er sprake is van
auteursrechtinbreuk en er een wettelijke basis is om een maatregel te treffen kan hij een IP- en
DNS-blokkering opleggen. Echter dient de Nederlandse rechter bij de uitleg en toepassing van
art. 26d Auteurswet niet alleen rekening te houden met het feit dat de maatregel billijk,
evenredig en niet overdreven kostbaar mag zijn, maar dient hij ook een passend evenwicht te
verzekeren tussen de betrokken rechten en belangen, dit blijkt uit het Promusicae arrest.181 De
importantie van deze belangenafweging wordt later door het Hof van Justitie nogmaals
onderstreept in het L’oreal/eBay arrest.182 Bij deze afweging moeten ook de grondrechten van
het Handvest, dat nog niet in werking was getreden ten tijde van de feiten in de zaak
L’Oreal/eBay, die in het geding kunnen komen worden betrokken. Het is zaak een goede
afweging te verzekeren tussen de belangen en de eventueel conflicterende grondrechten
voordat de rechter een IP- en/of een DNS-blokkering of filterblokkering oplegt. Het
rechterlijk bevel dient in overeenstemming te zijn met het Unierecht. Bovendien moet
rekening worden gehouden met de vereisten die voortvloeien uit de bescherming van de
toepasselijke grondrechten, en zulks in overeenstemming met art. 51 Handvest.183 184

Enerzijds zijn er de belangen van de auteursrechthebbenden om het auteursrecht op hun
werken te beschermen en te handhaven en speelt het recht op eigendom waaronder het recht
op bescherming van het intellectuele eigendom op grond van art. 17 Handvest een rol.
Anderzijds zijn er de belangen van de ISP’s en de abonnees. ISP’s hebben het recht op
vrijheid van ondernemerschap op grond van art. 16 Handvest. Voor de abonnees kan het recht
op vrijheid van meningsuiting of meer specifiek het recht op vrijheid van informatie om in
vrijheid kennis te nemen van informatie en de vrijheid om deze informatie verder te
verspreiden op grond van art. 11 Handvest in het geding komen.185

5.1 Het	recht	op	vrijheid	van	ondernemerschap	

Er zijn verscheidene ISP’s in Nederland die abonnees toegang bieden tot het internet en al
deze ISP’s hebben een eigen wijze van bedrijfsvoering met vanuit hun optiek de beste
afweging tussen de baten en de kosten zonder inmenging van de staat. Wanneer de rechter een
IP-, DNS-, of filterblokkering oplegt ter bescherming van het auteursrecht, brengt dit
gevolgen mee die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de ISP. ISP’s zullen zich dan
mogelijkerwijs kunnen beroepen op het recht op vrijheid van ondernemerschap. Het recht op
vrijheid van ondernemerschap omvat het recht voor elke onderneming om, binnen de grenzen
van de aansprakelijkheid voor eigen handelingen, vrij te beschikken over de haar ter

181 HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, r.o. 65-68.
182 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, r.o. 143.
183 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 41
184 HvJ EU 27 maart 2014, nr. C-314/12, r.o. 45,  m.nt. S. Kulk.
185 Art. 7 lid 3 Grondwet, art. 10 lid 1 EVRM.
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beschikking staande economische, technische en financiële middelen.186 Wanneer de rechter
een filterverplichting oplegt aan de ISP of een verplichting om de toegang tot een bepaalde
website te blokkeren, wordt de ISP aangetast in het vrije gebruik van de hem ter beschikking
staande middelen. De ISP is namelijk gehouden maatregelen te nemen die voor hem
aanzienlijke kosten met zich mee kunnen brengen, aanmerkelijke gevolgen kunnen hebben
voor de organisatie van zijn activiteiten of moeilijke en complexe technische oplossingen
kunnen vergen.187

In de zaak Scarlet/Sabam vond het Hof van Justitie dat met het opleggen van een
filterblokkering geen juist evenwicht werd verzekerd tussen de bescherming van het
intellectuele eigendomsrecht van de auteursrechthebbenden en recht op vrijheid van
ondernemerschap van de providers.188 Hier dient gezegd te worden dat het toezicht van het
filtersysteem onbeperkt is in de tijd, op iedere toekomstige inbreuk gericht is en veronderstelt
dat niet alleen bestaande werken worden beschermd, maar ook toekomstige werken die nog
niet zijn gecreëerd op het tijdstip waarop het systeem wordt ingevoerd.189 Deze maatregel is
permanent, duur en ingewikkeld en komt volledig voor rekening van de providers waardoor
het Hof van Justitie het systeem in strijd acht met art. 3 Auteursrechtrichtlijn.190

In de Telekabel Wien zaak wordt geoordeeld door het Hof van Justitie dat de vrijheid van
ondernemerschap niet in de kern wordt geraakt, kennelijk omdat geen ondragelijke offers
werden verlangd in deze zaak.191 Het Hof van Justitie is van oordeel dat de vrijheid die wordt
geboden aan de ISP om zelf gepaste maatregelen te kiezen die aansluiten op zijn middelen en
capaciteiten en de mogelijkheid om aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen, door aan te tonen
dat hij alle redelijke maatregelen heeft genomen, ertoe bijdragen dat het recht op vrijheid van
ondernemerschap niet in de kern lijkt te worden geraakt. 192 193

Het Hof Den Haag gaat er in haar beoordeling vanuit dat de gevorderde blokkade de vrijheid
van ondernemerschap, de vrijheid om naar eigen inzicht te handelen, aantast. Dat de
gevorderde blokkade vrijwel niets kost, zeer eenvoudig is en geen rompslomp oplevert voor
de ISP’s doet daar niets aan af.194 De eerder door de rechtbank opgelegde blokkade blijkt niet
effectief en draagt daardoor niet bij aan het beoogde doel, de beoogde bescherming van het
auteursrecht. Het evenredigheidsbeginsel brengt met zich mee dat aantasting van de vrijheid
van ondernemerschap niet is gerechtvaardigd aldus het hof.195 Aldus de A-G is de hier
aangelegde effectiviteitstoets te streng.196 De effectiviteitstoets van een blokkademaatregel
van The Pirate Bay terugbrengen tot de vraag of het totale aantal inbreuken is afgenomen,
lijkt A-G Van Peursem niet in overeenstemming met de maatstaf voor dit soort maatregelen

186 HvJ EU 27 maart 2014, nr. C-314/12, r.o. 49.
187 HvJ EU 27 maart 2014, nr. C-314/12, r.o. 50.
188 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 49.
189 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 47.
190 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 48.
191 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, r.o. 51.
192 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, r.o. 52.
193 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, r.o. 51-53.
194 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 5.22.
195 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDA:2014:88, r.o. 5.22.
196 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.3.3. (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
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uit Telekabel Wien.197 In Telekabel Wien is namelijk bepaald dat een maatregel voldoende
doeltreffend dient te zijn om een effectieve bescherming te verzekeren, wat inhoudt dat zij tot
gevolg moet hebben dat niet-toegestane oproepingen van beschermde werken worden
verhinderd of minstens bemoeilijkt en zij internetgebruikers die gebruik maken van de
diensten van ISP’s ernstig ontmoedigen om zich toegang te verschaffen tot deze illegale
content.198 Volledige beëindiging van de inbreuk wordt dus niet verlangd. Er bestaan zoals
eerder besproken in deze scriptie mogelijkheden om een IP- en DNS-blokkering te omzeilen.
Echter maakt aldus A-G Cruz Villalón het bestaan van omzeilings- en
uitwijkingsmogelijkheden een blokkeringsmaatregel nog niet ongeschikt voor het
verminderen van de inbreukmakende handelingen.199

Het Hof van Justitie schrijft de uitkomst van de belangenafweging niet voor en bepaalt niet
dat de nationale rechter onder bepaalde omstandigheden een maatregel dient op te leggen.200

Het is aan de nationale rechter om per geval een ‘juist evenwicht’ te vinden. Het Hof van
Justitie geeft een richtsnoer voor de beoordeling van de doeltreffendheid en de effectiviteit
van een blokkade van een website om inbreuken te voorkomen.201 Mijns inziens is dit een
juiste richtsnoer die gehanteerd dient te worden door de Nederlandse rechter met betrekking
tot de beoordeling of het blokkeren van The Pirate Bay effectief is. Dit wordt versterkt door
het feit dat het niet is uitgesloten dat geen middel ter volledige beëindiging van inbreuken op
het intellectuele eigendomsrecht bestaat of praktisch realiseerbaar is.202

Het Hof Den Haag concludeert dat het totaal aantal inbreuken na de maatregel via BitTorrent
is toegenomen, zodat de blokkades niet effectief zouden zijn. Dit kan tot stand komen doordat
gebruikers uitwijken naar andere torrentsites. Een andere vorm van omzeiling kan zijn dat een
internetgebruiker een relatie, met meer kennis van het omzeilen van de blokkering, vraagt iets
voor hem te downloaden. Het doel van de blokkade is het aantal bezoeken aan The Pirate
Bay, via de diensten van de ISP’s, te verminderen, opdat het aantal inbreuken via The Pirate
Bay wordt verminderd. Het doel van zo’n maatregel kan niet zijn dat het algehele BitTorrent
verkeer wordt verminderd.203 Het kan zijn dat wellicht een substantieel aantal gebruikers in
staat zal zijn om een blokkering te omzeilen, maar bij lange na niet alle gebruikers. Wanneer
er na het opleggen van een blokkering van The Pirate Bay ook andere sites worden
geblokkeerd kan dit als het ware een sneeuwbaleffect creëren.  Eerst worden de ‘luie’
internetgebruikers weerhouden van het plegen van inbreuk en later zullen de ‘die-hard’
inbreukmakers hinder gaan ondervinden.204 Tevens is het zo dat hoe meer obstakels moeten
worden overwonnen, des te waarschijnlijker zal het zijn dat het tot de gebruikers doordringt
dat door  te downloaden uit illegale bron zij inbreuk maken op het auteursrecht.205 In

197 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.3.3. (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
198 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, r.o. 62.
199 HvJ EU 26 november 2014, nr. c-314/12, r.o. 99-109. (concl. A-G P. Cruz Villalón).
200 R.D. Chavannes, ‘Juist evenwicht in de praktijk. De toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof
van Justitie in UPC Telekabel Wien’, Tijdschrift voor auteurs, media & informatierecht 2015-2, p. 47.
201 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, m.nt. S. Kulk.
202 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, r.o. 60.
203 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.3.10. (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
204 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.3.10. (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
205 HR 29 mei 2015, ECLI:NL:PHR:2015:729, r.o. 2.3.7. (concl. A-G G.R.B. van Peursem).
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Nederland was downloaden uit illegale bron lange tijd toegestaan. Door de gebruiker door
middel van een blokkeringsmaatregel te attenderen op de onrechtmatigheid van de content,
kan hem doen besluiten de website niet meer te raadplegen.
Wanneer het hof een minder strenge effectiviteitstoets zal hanteren is er naar verwachting ook
geen sprake van inbreuk op het recht van vrijheid van ondernemerschap. De lasten zijn niet
noemenswaardig voor de ISP en de maatregel zal dan waarschijnlijk als effectief worden
bestempeld. De maatregel is dan voldoende doeltreffend om de rechten van
auteursrechthebbenden te beschermen.

5.2 Het	recht	op	vrijheid	van	informatie	

Bij het verzekeren van een juist evenwicht tussen de grondrechten is het van belang het recht
op vrijheid van informatie van de abonnees mee te nemen in de afweging. Het is namelijk niet
wenselijk dat er teveel inmenging op het internet komt door middel van beperkingen en
hiermee de vrijheid van het verstrekken en ontvangen van informatie wordt beperkt. Het
belang van een vrije communicatie en uitwisseling van informatie dient niet alleen de
belangen van de abonnees, maar ook de belangen van een democratische samenleving in zijn
algemeen.206 Met betrekking tot het opleggen van een filterverplichting is in de zaak Scarlet
Sabam bepaald dat het opleggen van een filtersysteem het recht op vrijheid van informatie
beperkt.207 Hier dient gezegd te worden dat er in deze zaak sprake is van een redelijk
vergaande filterverplichting. Scarlet, een Belgische ISP, dient een systeem in te voeren
waarbij elektronische communicatie die via peer-to-peer netwerken wordt verricht te filteren
om auteursrecht inbreukmakende uitwisseling van bestanden te voorkomen.208 Het hanteren
van dit systeem maakt aldus het Hof van Justitie mogelijk onvoldoende onderscheid tussen
legaal en illegaal materiaal waardoor het risico van overblokkering kan ontstaan.209 Volgens
de Rechtbank Den Haag onderscheidt de aldaar gevorderde IP- en DNS-blokkering zich van
het filtersysteem dat onderwerp van geschil was in Scarlet Sabam. Voor uitvoering van
blokkade is niet vereist dat alle abonneegegevens worden gecontroleerd en de blokkade is
beperkt tot inbreuken via een specifieke website.210 Toch kan er ook bij een IP- en DNS-
blokkering sprake zijn van onvoldoende onderscheid tussen legale en illegale content. Zelfs
als veel content op de Pirate Bay als auteursrecht inbreukmakend is te beoordelen, is er nog
steeds een gerede kans dat de blokkering ook de communicatie van legale inhoud onmogelijk
maakt.211 Echter wordt het percentage legaal materiaal, althans legaal verkeer dat door een
blokkade van The Pirate Bay zou worden geblokkeerd, door de Rechtbank Den Haag als
marginaal beoordeeld.212

206 N. Helberger & J. van Hoboken, ‘(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de
Scarlet/Sabam-zaak’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2012-2, p. 80.
207 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 52.
208 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 2.
209 HvJ EU 24 november 2011, nr. C-70/10, r.o. 52.
210 Rb. ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.46.
211 N. Helberger & J. van Hoboken, ‘(Fast)food for thoughts: de uitspraak van het Hof van Justitie in de
Scarlet/Sabam-zaak’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht 2012-2, p. 81.
212 Rb. ’s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.27.
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In de zaak Telekabel Wien is geoordeeld dat door de ISP te nemen maatregelen dermate
doelgericht dienen te zijn dat zij bijdragen tot de beëindiging van de door een derde op het
auteursrecht gemaakte inbreuk, zonder dat zij nadelige gevolgen hebben voor de
internetgebruikers die gebruikmaken van de diensten van deze provider om zich rechtmatig
toegang te verschaffen tot informatie. Anders zou, gelet op de nagestreefde doelstelling, de
inmenging van de ISP in de vrijheid van informatie van de gebruikers ongerechtvaardigd
blijken.213 Opgemerkt dient te worden dat de afweging van het recht op vrijheid van
informatie in deze zaak vooral in het licht gezien dient te worden van het Oostenrijkse recht.
Het Oostenrijkse recht kent het zogenaamde ‘Erfolgsverbot’. Dit houdt in dat een adressaat
van een verbod dient te voorkomen dat een bepaald resultaat intreedt en zelf mag bepalen
welke maatregelen hij daartoe treft.214 Door het zogenaamde ‘Erfolgsverbot’ in het
Oostenrijkse recht kan de vraag hoe een door de ISP gekozen maatregel zich verhoudt tot de
grondrechten van betrokkenen bij de vaststelling van een verbod niet worden betrokken.215 De
vraag kan pas aan de orde komen bij een overtreding van het ‘Erfolgsverbot’. Het Hof van
Justitie bepaalt daarom dat de Oostenrijkse nationale procesregels internetgebruikers de
mogelijkheid moeten bieden om voor hun rechten op te komen als duidelijk is geworden
welke concrete maatregelen de ISP heeft genomen.216 Daarmee wordt de internetgebruiker
gedeeltelijk verantwoordelijk gemaakt voor het ter sprake brengen van zijn recht op vrijheid
van informatie en is het maar de vraag of die vrijheid in alle gevallen daadwerkelijk wordt
meegewogen, aldus Kulk in haar noot bij deze uitspraak.217

In Nederland kennen wij het zogenaamde ‘Erfolgsverbot’ niet en dient het recht op vrijheid
van informatie gelijk te worden meegewogen in de beoordeling van de rechter of een
bepaalde maatregel zich verhoudt tot een juist evenwicht tussen de grondrechten. Als de
maatregel, die wordt opgelegd, voldoende doeltreffend is om een effectieve bescherming te
verzekeren van het auteursrecht en niet leidt tot overblokkering, in de zin dat de maatregel een
niet marginaal te noemen hoeveelheid legale content onbereikbaar maakt, zal het mijns
inziens niet in strijd zijn met het recht op vrijheid van informatie. Er zijn om de rechten van
abonnees te waarborgen genoeg alternatieven om legale content te downloaden en of
bestanden uit te wisselen.

5.3 Deelconclusie	

In deze deelconclusie zal aan de hand van het bovenstaande een antwoord gegeven op de
volgende deelvraag:

‘Welke rol speelt de effectiviteit van de blokkeringsmaatregel in de afweging of de
blokkeringsmaatregel proportioneel is ten opzichte van de betrokken grondrechten, waarbij
onder de betrokken grondrechten het recht op vrijheid van ondernemerschap en het recht op

213 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, r.o. 56.
214 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, m.nt. S. Kulk.
215 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, m.nt. S. Kulk.
216 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, m.nt. S. Kulk.
217 HvJ EU 27 maart 2014, nr. c-314/12, m.nt. S. Kulk.
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vrijheid van informatie wordt verstaan?’

Het is zaak dat de rechter een goede afweging weet te verzekeren tussen de betrokken
belangen en grondrechten van partijen. Het recht op vrijheid van ondernemerschap omvat het
recht voor elke onderneming om vrij te handelen binnen de grenzen van aansprakelijkheid en
vrij te beschikken over de haar ter beschikking staande economische, technische en financiële
middelen. Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat het opleggen van de blokkeringsmaatregel
aan Ziggo en XS4ALL vrijwel niets kost, zeer eenvoudig is en geen rompslomp oplevert. Het
hof acht echter de blokkade niet effectief waardoor het evenredigheidsbeginsel met zich mee
brengt dat het opleggen van de maatregel leidt tot aantasting van het recht op vrijheid van
ondernemerschap. Aldus A-G van Peursem is de gehanteerde effectiviteitstoets niet in
overeenstemming met de maatstaf die volgt uit Telekabel Wien. Een maatregel is voldoende
doeltreffend indien het downloaden wordt verhinderd of minstens bemoeilijkt en het
gebruikers ontmoedigt om zich toegang te verschaffen tot de illegale content.
Met betrekking tot het recht op vrijheid van informatie kan gezegd worden dat de maatregelen
doelgericht dienen te zijn zodat zij bijdragen tot de beëindiging van auteursrechtinbreuk,
zonder dat zij nadelige gevolgen hebben voor de internetgebruiker om zich rechtmatig
toegang te verschaffen tot informatie.

Geconcludeerd kan worden dat de effectiviteit van de blokkeringsmaatregel zeer zeker een
belangrijke dan wel bepalende rol speelt, maar met name het feit hoe streng de gehanteerde
effectiviteitstoets is die wordt gehanteerd door de rechter is van belang bij de beoordeling of
de maatregel in strijd is het met het recht op vrijheid van ondernemerschap en het recht op
vrijheid van informatie.

Naar mijn mening dient de effectiviteit van de blokkeringsmaatregel een belangrijke rol te
spelen. Het doel van de blokkeringsmaatregel is het tegengaan van illegaal downloaden en dat
doel zal niet worden bereikt als de maatregel niet in enige vorm van effect zal resulteren.
Tevens ben ik van mening dat bij de proportionaliteitstoets ook dient te worden meegewogen
wat de creatieve industrie zelf heeft gedaan of nog gaat doen om het illegaal downloaden
tegen te gaan en het legaal downloaden te stimuleren. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk te
noemen dat veel films terwijl zij nog in de bioscopen draaien uitlekken en vervolgens te
downloaden zijn via het internet. Hetzelfde geldt voor de muziekindustrie waar vaak nog
voordat de cd’s online of in de winkel te koop zijn deze uitlekken en op het internet illegaal te
downloaden zijn. De rechter kan met betrekking tot de beoordeling of het opleggen van een
blokkeringsmaatregel proportioneel is meewegen wat de auteursrechthebbende heeft gedaan
om het uitlekken van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. Naar mijn mening
is het van belang dat de rechthebbende kan aantonen dat hij alles heeft gedaan binnen de
grenzen van redelijke kosten en technische mogelijkheden.
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6 Alternatieven	en	kanttekeningen	

ISP’s, als access providers, vervullen in onze huidige elektronische informatiesamenleving
een bottleneck functie.218 Hun traditionele passieve functie, de ‘mere conduit’ oftewel het
doorgeefluik, in het communicatieproces op het internet verandert langzaam in een actievere.
Het opleggen van blokkerings- en filterverplichtingen aan ISP’s draagt ertoe bij dat een
essentiële bottleneck in onze informatiesamenleving steeds actiever betrokken bij het
communicatieproces in de zin dat zij een zorgplicht hebben jegens auteursrechthebbenden en
de vraag is of dit wenselijk is.219 Tevens lijkt het dat de ISP’s worden opgezadeld met de
problemen van auteursrechthebbenden.220 Een wegbeheerder wordt immers ook niet
aansprakelijk gesteld voor de onrechtmatige daden die er op de openbare weg worden
gepleegd, zoals het negeren van een stoplicht of te hard rijden.221 Het is echter wel zo, dat
omwille van de veiligheid te garanderen van alle betrokkenen, op de openbare weg
bijvoorbeeld verkeersdrempels en waarschuwingsborden worden aangebracht. Weggebruikers
kunnen wanneer zij willen ten alle tijden de verkeersdrempels en waarschuwingsborden
negeren, maar de wegbeheerder heeft gedaan wat binnen zijn macht ligt om aan te tonen wat
als ‘juist’ verkeersgedrag wordt gezien. In die optiek zou gesteld kunnen worden dat het
opleggen van een blokkeringsmaatregel aan ISP’s geldt als een verkeersdrempel in de toegang
tot illegale content. Deze drempel is nog altijd te omzeilen maar het toont wel aan dat het
downloaden van illegale content van een website als The Pirate Bay niet is toegestaan en zal
worden bestreden. Of het opleggen van een blokkeringsmaatregel aan ISP’s een juiste
methode is met betrekking tot het tegengaan van auteursrechtinbreuk op het internet, zal naar
mijn mening voorlopig nog een punt van discussie blijven.

6.1 Censuur	

Vanuit de optiek van de ISP’s en gebruikers, die voor een vrij internet zijn, kan een bevel als
zijnde een blokkeringsmaatregel gezien worden als een vorm van censuur.222 Censuur is in
strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van informatie op
grond van art. 11 Handvest juncto art. 10 EVRM. Maar wat moet er worden verstaan onder
censuur en in welke mate kan een IP- en of DNS-blokkering worden aangemerkt als een vorm
van censuur? Het automatisch blokkeren van bepaalde termen in zoekmachines op internet in
China is een mooi voorbeeld van een vorm van censuur dat in Nederland absoluut niet als
wenselijk wordt gezien.223 Door het blokkeren van The Pirate Bay zal ook rechtmatige

218 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, m.nt. A.M. Arnbak.
219 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, m.nt. A.M. Arnbak.
220 M. Schimmel, HvJ maakt ISP probleemeigenaar websiteblokkades,
28 maart 2014, <http://www.solv.nl/weblog/hvj-maakt-ispprobleemeigenaar-
websiteblokkades/19870>.
221 E.J. Dommering, ‘De zaak Scarlet/Sabam. Naar een horizontale integratie van het auteursrecht’, Tijdschrift
voor auteurs, media & informatierecht 2011-2, p. 52.
222 <https://blog.xs4all.nl/2014/06/21/cassatie/>.
223 <https://opennet.net/research/profiles/china-including-hong-kong>.
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content worden geblokkeerd. De rechtbank heeft geoordeeld op basis van TNO rapporten dat
circa 90 tot 95 procent van de torrents die worden aangeboden op de The Pirate Bay illegaal
materiaal bevatten.224 Dit percentage is een schatting omdat de aangeboden torrents geen
statisch geheel vormen maar het aanbod ieder moment verandert. Het percentage legaal
materiaal dat ontoegankelijk wordt door een opgelegde blokkade wordt door de rechtbank
bestempeld als marginaal.225 Deze beoordeling wordt later door het hof overgenomen.226 Maar
waar ligt de grens van wat als marginaal kan worden bestempeld? Waar ligt de grens van
censuur? Is het vereiste om de toegang tot een website te blokkeren, waar ook rechtmatige
content op staat, dat er sprake dient te zijn van een illegaal aanbod van 90 procent of meer?
Het is mijns inziens wenselijk dat de rechtspraak hier meer duidelijkheid in zal verschaffen,
aangezien de uitspraak in The Pirate Bay zaak als voorbeeld zal gaan dienen voor het
blokkeren van eventuele andere BitTorrentwebsites. Een andere mogelijkheid is het instellen
van een commissie die zal moeten beoordelen wat als marginaal moet worden bestempeld.
Wenselijk is dat alle partijen: de auteursrechthebbenden vertegenwoordigt door BREIN, de
ISP’s, de overheid, de internetgebruiker en beheerders van sites als The Pirate Bay plaats
nemen in deze commissie om enkele vorm van partijdigheid en/of belangenverstrengeling te
voorkomen. Er dienen normen gesteld te worden waarbij gedacht kan worden dat het
blokkeren van 20% of meer aan legale content als te vergaand dient te worden bestempeld.

Naar mijn mening kan gesteld worden dat het recht op vrijheid van informatie beperkt kan
worden ten behoeve van het recht op bescherming van het intellectuele eigendom. Op grond
van art. 52 Handvest dient de beperking proportioneel te zijn en bescherming van de rechten
van anderen tot doel hebben. Het beperken van het recht op vrijheid van informatie door de
toegang  legale content te blokkeren kan, indien er redelijke alternatieven zijn om aan de
betreffende legale informatie te komen.227 Tevens lijden auteursrechthebbenden door het
bestaan van sites als The Pirate Bay dusdanig schade in commercieel opzicht dat het recht op
vrijheid van informatie dient te wijken ter bescherming van het auteursrecht. Het doel van het
auteursrecht is immers onder andere het waarborgen van een commerciële exploitatie en om
nieuwe ideeën te stimuleren. Voorts gaat het in de zaak van The Pirate Bay om het blokkeren
van de toegang tot een website waarvan de beheerders door de rechtbank Amsterdam reeds
zijn veroordeeld om die website, met inbegrip van de daarop aangeboden legale content,
ontoegankelijk te maken.228

6.2 Aanpak	individuele	‘kleinschalige’	downloaders	

Als alternatief kan gedacht worden om niet de ISP’s een verplichting op te leggen maar de
individuele gebruikers aan te pakken. In Nederland worden tot op heden de individuele
gebruikers nog niet aangepakt, omdat Nederlandse auteursrechthebbende hiertoe nog geen
juridische stappen hebben ondernomen. Oud staatssecretaris Teeven is van mening dat het

224 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.9.
225 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.27.
226 Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:88, r.o. 5.22.
227 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.28.
228 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.28.
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aanpakken van ‘kleinschalige’ downloaders niet effectief zal zijn en rechtsongelijkheid zal
creëren, omdat niet iedereen kan worden aangesproken.229 Het argument dat het aanpakken
van individuele downloaders rechtsongelijkheid creëert gaat naar mijn mening mank. Immers
op de openbare weg wordt ook niet iedereen die een verkeersovertreding begaat beboet, maar
wel diegene die gepakt worden. Het aanpakken van individuele downloaders door middel van
straf- en bestuursrechtelijke sancties staat vooralsnog niet op de politieke agenda.230

In de uitspraak van de rechtbank inzake BREIN tegen Ziggo en XS4ALL is geoordeeld dat
het treffen van rechtsmaatregelen tegen vele duizenden individuele gebruikers geen minder
ingrijpende maatregel is die BREIN eerst dient te benutten alvorens een blokkade te
vorderen.231

BREIN heeft aangegeven vooralsnog niet achter individuele downloaders aan te gaan maar
auteursrechthebbende kunnen anders besluiten.232 Voor  auteursrechthebbenden is het lastig
om te achterhalen wie hun werken illegaal downloadt. Auteursrechthebbenden kunnen vaak
betrekkelijk eenvoudig de IP-adressen achterhalen die op BitTorrent websites illegaal
materiaal downloaden, maar een IP-adres geeft verder weinig houvast.233 Partijen als BREIN
dienen vervolgens de naam, adres en woon gegevens (NAW-gegevens), die horen bij het van
illegaal downloaden verdachte IP-adres, op te vragen bij de ISP. ISP’s geven hun abonnees
een IP-adres en weten zodoende wie, of beter gezegd welke aansluiting, aangezien een IP-
adres is gekoppeld aan een aansluiting en niet aan een persoon, achter het IP-adres
schuilgaat.234 Wanneer een ISP niet vrijwillig de benodigde NAW-gegevens wil verstrekken
kan een belangenbehartiger of auteursrechthebbende dit in rechte afdwingen bij de rechter.235

Er dient dan wel voldoende aannemelijk te zijn dat er sprake is van inbreukmakend handelen
van de desbetreffende abonnee en dient buiten redelijke twijfel te zijn dat diegene ook
daadwerkelijk de persoon is die zich aan dit handelen schuldig heeft gemaakt. Tevens dient de
belanghebbende een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens te hebben en dient
er geen minder ingrijpende mogelijkheid te bestaan om de NAW-gegevens te verkrijgen.
Vervolgens dient er door de rechter een afweging te worden gemaakt tussen de privacy
belangen en het recht op bescherming van persoonsgegevens van de abonnee en het belang
van rechthebbenden om tegen het inbreukmakend handelen op te treden.236 237

Recent heeft een Duitse producent van pornofilms getracht de NAW-gegevens te verkrijgen
van UPC van individuele downloaders van haar pornofilms. UPC heeft tot afgifte geweigerd
wegens de privacybelangen van haar abonnees, gebrekkigheid van het bewijs van inbreuk en

229 H.B.M. Leeuw, ‘Zin en onzin van het downloadverbod. Actuele ontwikkelingen in digitale piraterij nader
beschouwd’, Justitiële verkenningen 2012-1, p. 89.
230 Speerpuntenbrief Teeven 11 april 2011, ‘Auteursrecht 20©20’.
231 Rb. ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, r.o. 4.20.
232 Tim Kuik, ‘Handhaving tegen illegaal downloaden richt zich op sites en tussenpersonen en niet op
consumenten’, Auteursrechtdebat 20 juni 2014, IEF 13964.
233 <http://www.wieringa-advocaten.nl/nl/weblog/2015/01/30/geen-extra-privacybescherming-voor-
downloaders-van-porno>.
234 <http://www.wieringa-advocaten.nl/nl/weblog/2015/01/30/geen-extra-privacybescherming-voor-
downloaders-van-porno>.
235 <http://www.iusmentis.com/aansprakelijkheid/afgeven-gegevens-identificeren-gebruikers/>.
236 Rb. Amsterdam 24 augustus 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY6903, r.o. 7.
237 HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019.
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of de Duitse producent wel de rechthebbende is van de betreffende films. De Duitse producent
is vervolgens een kort geding gestart.238  Uiteindelijk hoeft UPC de NAW-gegevens niet te
verstrekken aldus de voorzieningrechter. Het is niet vast komen te staan dat de producent de
rechthebbende is en bovendien is het niet zeker of via de betreffende opgespoorde IP-adressen
inbreuk is gemaakt.239 Het in casu gebruikte programma om de IP-adressen te achterhalen
staat qua betrouwbaarheid ter discussie.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in Nederland niet zonder een zorgvuldige
toetsing van de criteria en afweging van de belangen de NAW-gegevens zijn te verkrijgen via
de rechter. In Duitsland worden individuele downloaders al enige tijd geconfronteerd met
hoge boetes. Advocatenkantoren speuren in opdracht van auteursrechthebbenden op internet
naar illegale file-sharing en verzamelen de IP-adressen die auteursrechtelijk beschermd
materiaal hebben verspreid.240 Met de bewijzen verzoeken ze de bij de rechter de ISP’s tot
afgifte van de NAW-gegevens en dat gaat in Duitsland vaak zonder veel moeite.241

Vervolgens verstuurt het advocatenkantoor de individuele downloader een forse boete, dat
eigenlijk een schikkingsvoorstel is. Voor het downloaden van een film in Duitsland is de
boete gemiddeld 815 euro.242 De vraag kan gesteld worden of dit proportioneel is. Leidt de
auteursrechthebbende door het illegaal downloaden van een film 815 euro schade?
Gesteld kan worden dat het opleggen van dit soort boetes afschrikwekkend werkt. Mijns
inziens kan het opleggen van, in verhouding tot de geleden schade, meer proportionele boetes
in Nederland aan individuele downloaders, mits de benodigde NAW-gegevens worden
vrijgegeven, leiden tot afname van het illegaal downloaden.

Uit onderzoek is gebleken dat sanctioneren effectief kan zijn. De meerderheid van de
downloaders uit dat onderzoek heeft aangegeven minder te gaan downloaden en streamen uit
illegale bron (50%) of daarmee zelfs helemaal te stoppen (20%), als dit verboden wordt en er
straffen aan verbonden zouden zijn.243 Belangrijker is echter dat er een verandering komt in
de samenleving met name in het moreel besef dat het downloaden van illegale content niet is
toegestaan en het schade berokkent aan rechthebbenden. Boetes kunnen bijdragen aan de
maatschappelijke verandering, omdat mensen het immers ook in hun eigen portemonnee
voelen, maar ook het beter voorlichten van individuele gebruikers kan daaraan bijdragen.
Gedacht kan worden aan het versturen van brieven waarin duidelijk wordt gemaakt dat de
persoon inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht en wordt verwezen naar legale
alternatieven.244

238 Vzr. Rb. Amsterdam 28 januari 2015, C13/578482, IEF 14603.
239 Vzr. Rb. Amsterdam 28 januari 2015, C13/578482, IEF 14603.
240 <http://www.waldorf-frommer.de/>.
241 <http://nos.nl/artikel/2029491-downloadverbod-in-duitsland-big-business.html>.
242 <http://nos.nl/artikel/2029491-downloadverbod-in-duitsland-big-business.html>.
243 J. Leenheer & J. Poort, ‘Alleen maar nette mensen. Consumentenonderzoek downloadgedrag films’,
CentERdata 2014, p. 29.
244 <http://www.nu.nl/tech/3871872/filmindustrie-wil-brieven-sturen-illegale-downloaders.html>.
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6.3 Legale	alternatieven	

In het bovenstaande zijn maatregelen besproken die genomen kunnen worden om het illegale
downloaden tegen te gaan. Dit is het ontmoedigen van ongewenst gedrag. Het bemoedigen
van het gewenste gedrag, het legaal downloaden, kan ook bewerkstelligd worden door meer
en beter legaal aanbod te creëren. Hierin speelt de creatieve industrie zelf ook een grote rol.
Het handhaven alleen is immers dweilen met de kraan open.245

Uit onderzoek blijkt dat mensen die illegaal downloaden ook in grotere getale gebruik maken
van legale kanalen.246 Het lijkt erop dat mensen die geïnteresseerd zijn in het illegaal
downloaden van films en muziek, bij belemmering of ontmoediging, meer zullen gaan
downloaden uit legale bron als tevens het legale aanbod beter wordt, aangezien een deel van
deze doelgroep al hiertoe bereid was.

Het blijkt dat de afgelopen jaren steeds meer mensen gebruik maken van
muziekstreamingsdiensten en video on demand diensten en mede hierdoor het illegaal
downloaden of streamen afneemt.247 Echter de belangrijkste reden die consumenten aangeven
om films nog steeds uit illegale bron te streamen of downloaden is het gratis verkrijgen van
een film.248 Dit lijkt er op te duiden dat de consument de prijs die betaald dient te worden voor
films of muziek te hoog vindt. Daarnaast wordt vaak aangegeven dat de gedownloade film
nog niet beschikbaar is en men niet wil wachten, en het een makkelijk manier is om de film
toe te voegen aan de verzameling.249 Het is belangrijk dat het legale aanbod de consument op
dit gebied tegemoet komt. Het legale aanbod in de muzieksector lijkt inmiddels vrij compleet
te zijn mede dankzij muziekstreamingsdienst Spotify.250 Op het gebied van het legale aanbod
van films en series valt naar het lijkt nog winst te behalen. Gedacht kan worden aan een
Spotify voor films en series waar het aanbod veel groter is dan op bijvoorbeeld Netflix.
Netflix biedt bijvoorbeeld vrijwel enkel series en verouderde films aan wat ervoor zorgt dat
echte liefhebbers ook nog andere abonnementen bij andere aanbieders dienen af te sluiten om
in hun behoeften te voorzien. Begrijpelijk is dat het creëren van een Spotify voor films lastig
is te verwezenlijken vanwege de verkoop van de rechten van films en series, maar dit valt
onder de verantwoordelijkheid van de creatieve industrie. Het is immers ook gelukt in de
muziekwereld een goed legaal aanbod te creëren.

Een belangrijk aandachtspunt is de territoriale versnippering van rechten. Een gevolg hiervan
is dat aanbieders de online exploitatie door middel van geoblocking, bijvoorbeeld op grond

245 E. Angad-Gaur, ‘Reflecties – ik zal handhaven’, Sena Performers Magazine 2013-3.
246 J. Poort & J. Leenheer, ‘Filesharing 2©12: Downloaden in Nederland’, IViR/CentERdata 2012, p. 4.
247 <http://www.gfk.com/nl/news-and-events/press-room/press-releases/paginas/gfk-een-derde-van-de-
streaming-muziek-gebruikers-betaalt-voor-een-abonnement.aspx>.
248 J. Leenheer & J. Poort, ‘Alleen maar nette mensen. Consumentenonderzoek downloadgedrag films’,
CentERdata 2014, p. 27.
249J. Leenheer & J. Poort, ‘Alleen maar nette mensen. Consumentenonderzoek downloadgedrag films’,
CentERdata 2014, p. 27.
250 Weda e.a., ‘Digitale drempels: knelpunten voor legaal digiaal aanbod in de creatieve industrie’, Rapport in
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SEO/IViR/CentERdata 2012, p.
116.
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van IP-adressen of creditcardgegevens van gebruikers, dienen te beperken tot de geografische
gebieden waarvoor een licentie is verkregen.251 Dit heeft zijn weerslag op het online aanbod
in Nederland. Een aantal buitenlandse websites die creatieve content aanbieden is niet te
gebruiken in Nederland. Andersom zijn Nederlandse websites die door een licentie beperkt
zijn het aanbod te beperken tot Nederlands grondgebied niet te raadplegen in het
buitenland.252 De rechten kwesties zijn begrijpelijk maar brengen niet het gebruikersgemak
met zich mee waar de consument op zit te wachten. Consumenten gaan veelal voor
gebruikersgemak en wanneer het legale aanbod zo is gecreëerd dat het aanbod van films
compleet en goed geprijsd is op één plek, zullen consumenten steeds minder illegaal gaan
downloaden. Het downloaden uit illegale bron dient dan wel dusdanig te worden belemmerd,
door bijvoorbeeld een toegangsblokkering, dat het gebruikersgemak hiervan niet meer
opweegt tegen het weliswaar betaalde gebruikersgemak van het legaal downloaden.

6.4 Deelconclusie	

In deze deelconclusie zal een antwoord worden geformuleerd op de deelvraag:

‘Zijn er alternatieve manieren om het auteursrechtinbreuk op internet te verminderen?’

Of het blokkeren van de toegang tot websites als The Pirate Bay de juiste methode is met
betrekking tot het tegengaan van auteursrechtinbreuk op internet zal voorlopig een punt van
discussie blijven. Het is de vraag waar de grens ligt om te spreken van censuur wanneer met
een blokkade eveneens legaal materiaal ontoegankelijk wordt gemaakt. In het geval van The
Pirate Bay heeft het Hof Den Haag net als de rechtbank geoordeeld dat de legale content die
wordt geblokkeerd als marginaal bestempeld kan worden. Het recht op vrijheid van informatie
dient in dit geval te wijken voor het recht op bescherming van het intellectuele eigendom.
Voor toekomstige gevallen dient de rechtspraak en/of een nieuw aan te stellen commissie
duidelijkheid te verschaffen en nieuwe normen vast te stellen met betrekking tot wat als
marginaal dient te worden aangemerkt. Naast het blokkeren van de toegang tot
inbreukmakende sites als The Pirate Bay zijn er alternatieven waarbij gedacht kan worden om
de individuele gebruiker aan te pakken en/of het verbeteren van het legale aanbod.

Geconcludeerd kan worden dat het illegaal downloaden zal afnemen door een combinatie van:
blokkeringsmaatregelen, het aanpakken van individuele gebruikers en het creëren van een
verbeterd legaal aanbod. Consumenten zullen bereid zijn te betalen voor legaal aanbod mits
het goed georganiseerd is en het downloaden uit illegale bron zodanig wordt bemoeilijkt en
dat de pakkans dusdanig hoog wordt dat het beduidend minder gebruikersgemak oplevert en
daardoor onaantrekkelijk is geworden.

251 Weda e.a., ‘Digitale drempels: knelpunten voor legaal digiaal aanbod in de creatieve industrie’, Rapport in
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SEO/IViR/CentERdata 2012, p.
117.
252 Weda e.a., ‘Digitale drempels: knelpunten voor legaal digiaal aanbod in de creatieve industrie’, Rapport in
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SEO/IViR/CentERdata 2012, p.
117.
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7 Conclusie	

In de bovenstaande hoofdstukken heb ik aan de hand van drie deelvragen geprobeerd om een
antwoord te vinden op de volgende probleemstelling:

‘In hoeverre is het een gerechtvaardigd, effectief en proportioneel middel om de online
toegang tot een inbreukmakende BitTorrentsite als The Pirate Bay te blokkeren door internet
service providers met het oog op het beschermen van het auteursrecht?’

Geconcludeerd kan worden dat het een gerechtvaardigd middel is aangezien er een juridische
basis is om een blokkeringsmaatregel aan ISP’s op te leggen, mits het handelen van The
Pirate Bay is aan te merken als een mededeling aan een publiek en de daarvoor benodigde
interventie aanwezig is, zodat er sprake is van openbaarmaking en het daarmee valt onder de
reikwijdte van art. 26d Aw.  Mijns inziens kan op grond van het in de Engelse rechtspraak
gehanteerde begrip van interveniëren het handelen van de beheerders van The Pirate Bay wel
degelijk worden aangemerkt als interveniëren, waardoor er sprake is van een mededeling aan
een publiek. The Pirate Bay verwijst gebruikers immers door middel van de geïndexeerde
meta informatie en de verwijzing op de site naar de benodigde BitTorrentclientsoftware op
actieve wijze en met kennis van de gevolgen naar auteursrechtelijk beschermde werken. Zo is
er sprake van mededeling aan een publiek. Naar mijn mening is in de zaak van The Pirate Bay
ook sprake van een tussenpersoon in de zin van art. 26d Aw. De ISP is namelijk in technisch
opzicht betrokken bij het doorgeven van een inbreuk, ongeacht of de eigen klant inbreuk
pleegt of de aan hem geleverde dienst gebruikt om inbreuk te plegen. Het is wenselijk om
voor gevallen als The Pirate Bay de definitie van tussenpersoon te verruimen of te herzien om
zo het hoge beschermingsniveau, wat volgt uit de Auteursrechtrichtlijn, voor
auteursrechthebbenden te verwezenlijken.

Met betrekking tot de effectiviteit en de proportionaliteit van de maatregel ten opzichte van
het recht op vrijheid van ondernemerschap en het recht op vrijheid van informatie kan het
volgende worden gezegd. Blokkeringen kunnen worden omzeild, maar dat wil niet zeggen dat
een maatregel niet effectief kan zijn. Van belang is met name hoe streng de effectiviteitstoets
is die wordt gehanteerd door de rechter om te beoordelen of een maatregel proportioneel is ten
opzichte van het recht op vrijheid van ondernemerschap en het recht op vrijheid van
informatie. Uit Telekabel Wien blijkt dat een maatregel voldoende doeltreffend dient te zijn
om een effectieve bescherming van het auteursrecht te verzekeren. Dit houdt in dat de
maatregel tot gevolg heeft dat het plegen van auteursrechtinbreuk dankzij The Pirate Bay
wordt verhinderd of minstens bemoeilijkt en het de internetgebruikers die gebruik maken van
The Pirate Bay ernstig ontraadt om zich toegang te verschaffen tot deze auteursrechtelijk
beschermde werken. Een volledige beëindiging van het auteursrechtinbreuk is niet vereist. De
maatregel kan als een effectief en proportioneel middel mogen worden beschouwd, zolang de
maatregel enig effect heeft in de zin dat het een extra belemmering vormt, de rechter een
effectiviteitstoets hanteert die in overeenstemming is met Telekabel Wien, de maatregel niet
dusdanig ingewikkeld en kostenverhogend is om van een ISP te mogen verlangen en de legale
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content die wordt geblokkeerd als marginaal valt aan te merken zodat er geen sprake is van
enige vorm van censuur. Het Hof van Justitie schrijft niet voor dat de nationale rechter op
deze wijze de belangen dient af te wegen om een blokkeringsmaatregel op te leggen. Echter
biedt het meer ruimte voor de Nederlandse rechter om een blokkeringsmaatregel op te leggen
in de Nederlandse Pirate Bay zaak.  Hetgeen het Hof van Justitie in Telekabel Wien heeft
gezegd met betrekking tot de beoordeling van de effectiviteit is mijns inziens een juist
richtsnoer, dat gehanteerd dient te worden door de Nederlandse rechter met betrekking tot de
beoordeling of het blokkeren van The Pirate Bay effectief is. Dit wordt versterkt door het feit
dat het niet is uitgesloten dat geen middel ter volledige beëindiging van inbreuken op het
intellectuele eigendomsrecht bestaat of praktisch realiseerbaar is.

Voorts ben ik van mening dat bij de proportionaliteitstoets ook dient te worden meegewogen
wat de creatieve industrie zelf heeft gedaan of nog gaat doen om het illegaal downloaden
tegen te gaan en het legaal downloaden te stimuleren. De rechter kan met betrekking tot de
beoordeling of het opleggen van een blokkeringsmaatregel proportioneel is meewegen wat de
auteursrechthebbende heeft gedaan om het uitlekken van auteursrechtelijk beschermd
materiaal te voorkomen. Naar mijn mening is het van belang dat de rechthebbende kan
aantonen dat hij alles heeft gedaan wat binnen de grenzen van redelijke kosten en de
technische mogelijkheden ligt.

Het enkel blokkeren van The Pirate Bay is naar mijn mening een geschikt middel aangezien
de blokkering het illegaal downloaden moeilijker maakt. Geconcludeerd kan worden dat
mijns inziens het illegaal downloaden zal afnemen door een combinatie van: het opleggen van
blokkeringsmaatregelen, het aanpakken van individuele gebruikers en het creëren van een
verbeterd legaal aanbod. Consumenten zullen bereid zijn te betalen voor legaal aanbod mits
het goed georganiseerd is en het downloaden uit illegale bron dusdanig wordt belemmerd
door blokkeringen, en/of de kans op individuele aansprakelijkheid en daaropvolgende boete
dusdanig hoog wordt dat het beduidend minder gebruikersgemak oplevert en daardoor
onaantrekkelijk is geworden.

Er zullen echter altijd mogelijkheden blijven om blokkeringsmaatregelen te omzeilen,
waardoor een auteursrechtinbreukloos internet een utopie lijkt te zijn.
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