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Pers en Voorlichting

Arrest in zaak C-610/15
Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

De beschikbaarstelling en het beheer van een online platform voor het delen
van beschermde werken als „The Pirate Bay” kunnen een inbreuk op het
auteursrecht vormen
De betrokken werken worden weliswaar geüpload door de gebruikers van dat platform, maar
toch spelen de beheerders een onontkoombare rol bij de beschikbaarstelling van deze
werken
Ziggo en XS4ALL zijn internet-accessproviders. Een groot deel van hun abonnees gebruikt
het online platform voor de uitwisseling van bestanden „The Pirate Bay”. Via dit platform
kunnen de gebruikers, in kleine stukjes („torrents”), werken die op hun eigen computer staan
delen en downloaden1. De betreffende bestanden verwijzen voor het grote merendeel naar
auteursrechtelijk beschermde werken, zonder dat de rechthebbenden de beheerders en
gebruikers van dit platform toestemming voor de betrokken uitwisselingen hebben gegeven.
Stichting Brein, een Nederlandse stichting die de belangen van auteursrechthebbenden
behartigt, heeft de Nederlandse rechterlijke instanties verzocht Ziggo en XS4ALL te bevelen
de domeinnamen en de IP-adressen van „The Pirate Bay” te blokkeren.
De Hoge Raad der Nederlanden, waarbij de zaak thans aanhangig is, heeft het Hof van
Justitie vragen gesteld over de uitlegging van de Unierichtlijn betreffende het auteursrecht2.
De Hoge Raad wenst in wezen te vernemen of een filesharing platform als „The Pirate Bay”
een „mededeling aan het publiek” in de zin van de richtlijn verricht en derhalve een inbreuk
kan vormen op het auteursrecht.
In zijn arrest van heden oordeelt het Hof dat de beschikbaarstelling en het beheer van
een online filesharing platform inderdaad moeten worden beschouwd als een
handeling bestaande in een mededeling in de zin van de richtlijn.
Het Hof herinnert allereerst aan zijn eerdere rechtspraak op dit gebied waaruit blijkt dat, in
beginsel, iedere handeling waarbij een gebruiker zijn klanten weloverwogen toegang biedt tot
beschermde werken, een „handeling bestaande in een mededeling” in de zin van de richtlijn
kan vormen.
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BitTorrent is een protocol waarmee de gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De uit te wisselen bestanden
worden in kleine stukjes gefragmenteerd, waardoor de individuele servers tijdens de uitwisseling minder worden
belast. Om bestanden te kunnen uitwisselen, moeten de gebruikers eerst specifieke software downloaden,
waarmee torrent-bestanden kunnen worden aangemaakt. De torrent-bestanden verwijzen naar een centrale
server die zoekt welke gebruikers beschikbaar zijn om een bepaald torrent-bestand en ook het achterliggende
mediabestand te delen. Deze torrent-bestanden worden geüpload op het online platform voor de uitwisseling van
bestanden, waar zij vervolgens worden geïndexeerd opdat zij door de gebruikers van het online platform voor de
uitwisseling van bestanden kunnen worden gevonden en de werken waarnaar deze torrent-bestanden verwijzen,
door middel van hun BitTorrent-client in verschillende stukjes op hun computers kunnen worden gedownload.
2
Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij (PB 2001, L 167, blz. 10).
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In het onderhavige geval staat vast dat de auteursrechtelijk beschermde werken via „The
Pirate Bay” voor de gebruikers van dat platform beschikbaar worden gesteld, zodat deze
werken voor hen op de door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.
Het Hof erkent dat de betrokken werken inderdaad door de gebruikers online zijn gezet,
maar benadrukt dat de beheerders van het platform onontkoombare actoren zijn bij het
beschikbaar stellen van de betrokken werken. In dat verband vermeldt het Hof dat de
beheerders van het platform de torrent-bestanden indexeren, opdat de gebruikers van het
platform deze werken eenvoudig kunnen lokaliseren en delen. Bovendien biedt „The Pirate
Bay”, naast een zoekmotor, ook categorieën op basis van de aard, het genre of de
populariteit van de werken. Voorts verwijderen deze beheerders achterhaalde of onjuiste
torrent-bestanden en filteren zij actief bepaalde content.
Het Hof benadrukt tevens dat de betrokken beschermde werken daadwerkelijk aan een
publiek worden meegedeeld.
Een groot deel van de abonnees van Ziggo en XS4ALL heeft namelijk mediabestanden
gedownload via „The Pirate Bay”. Uit de opmerkingen die bij het Hof zijn ingediend, komt
tevens naar voren dat dit platform door een aanzienlijk aantal personen wordt gebruikt (op
het online platform voor het delen van bestanden wordt in dat verband gesproken van enkele
tientallen miljoenen gebruikers).
Overigens zijn de beheerders van „The Pirate Bay” ervan in kennis gesteld dat hun platform
toegang biedt tot werken die zonder toestemming van de rechthebbenden zijn gepubliceerd.
Bovendien maken deze beheerders uitdrukkelijk, op de blogs en fora die op dat platform
beschikbaar zijn, hun doelstelling kenbaar om beschermde werken ter beschikking te stellen
van gebruikers en sporen zij de gebruikers aan om kopieën van deze werken te maken. In
ieder geval komt uit het arrest van de Hoge Raad naar voren dat de beheerders van „The
Pirate Bay” wel moesten weten dat het platform toegang biedt tot werken die zonder
toestemming van de rechthebbenden zijn gepubliceerd.
Tot slot vinden het beschikbaar stellen en het beheer van een platform als „The Pirate Bay”
plaats met het doel hieruit winst te behalen, daar dit platform, zoals naar voren komt uit de bij
het Hof ingediende opmerkingen, aanzienlijke reclameopbrengsten genereert.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de
mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de
uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof
beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen
overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere
nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.
De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.
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www.curia.europa.eu

