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Door de toenemende globalisatie en het gebruik van internet worden rechtbanken steeds 
vaker geconfronteerd met geschillen over grensoverschrijdende inbreuken op auteursrechten. 
De eerste vraag die bij dit soort geschillen moet worden beantwoord is of de aangezochte 
rechter bevoegd is. Daarvoor moet het aangezochte gerecht van een lidstaat in de Europese 
Unie de “Verordening van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken” (hierna 
Brussel Ibis-Verordening) raadplegen.2706  

Volgens artikel 4(1) Brussel Ibis-Verordening kan de beweerde inbreukmaker die een 
woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, ongeacht zijn nationaliteit, altijd worden 
opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. Daarnaast bepaalt artikel 7(2) Brussel Ibis-
Verordening dat de inbreukmaker kan worden opgeroepen in een andere lidstaat voor “het 
gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan 
voordoen”. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna 
Hof) verwijst deze bijzondere bevoegdheidsregel naar zowel het gerecht van de plaats waar het 
schadebrengende feit is gepleegd (Handlungsort) als het gerecht van de plaats waar de schade 
is ingetreden of kan intreden (Erfolgsort).2707 

Het Hof heeft het laatstgenoemde aanknopingspunt ‘de plaats waar de schade is ingetreden 
of kan intreden’ geïnterpreteerd in drie zaken betreffende grensoverschrijdende inbreuken op 
auteursrechten genaamd Pinckney, Hi Hotel en Pez Hejduk.2708 Hoofdstuk drie van het 
proefschrift beschrijft de interpretatie door het Hof in deze drie zaken. Deze interpretatie bestaat 
uit de volgende drie stellingen door het Hof. Ten eerste, ondanks de territoriale bescherming 
van auteursrechten, moeten auteursrechten in alle lidstaten automatisch worden beschermd 
krachtens de “Richtlijn van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten 
van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij”.2709 Deze eerste 
stelling wordt aangeduid als het locus protectionis criterium. Ten tweede, een gerecht van een 
lidstaat is bevoegd als de beweerde schade kan intreden in die lidstaat. Deze tweede stelling 
wordt in het proefschrift aangeduid als het ‘waarschijnlijkheid van de schade’ criterium. Ten 
derde, de bevoegdheid van het gerecht is beperkt tot het beoordelen van de schade die intreedt 
in de lidstaat van het aangezochte gerecht vanwege de territoriale bescherming van 
auteursrechten.  

Dit proefschrift duidt de noodzaak aan om de bovenstaande interpretatie van het Hof te 
heroverwegen. Hoofdstuk vier beschrijft dat de rol van het Hof als motor van de Europese 
integratie algemeen wordt erkend maar benadrukt dat het Hof binnen de grenzen van het recht 
dient te blijven. Door het bovengenoemde ruime locus protectionis criterium lijkt het Hof 
artikel 7(2) Brussel Ibis-Verordening te gebruiken als een instrument ter bevordering van de 

                                                
2706 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken. 
2707 Zie de zaak C-21/76 Handelskwekerij G.J. Bier tegen Mines de Potasse d’Alsace SA. 
2708 C-170/12 Peter Pinckney tegen KGD Mediatech AG; C-387/12 Hi Hotel HCF SARL tegen Uwe Spoering; C-
441/13 Pez Hejduk tegen EnergieAgentur NWR GmbH. 
2709 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. 
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harmonisatie van auteursrechtbescherming in de Europese Unie. Zoals reeds betoogd door 
diverse academici is het echter belangrijk dat de instrumentalisatie, ook wel genoemd 
vermaatschappelijking,2710 van het rechtsgebied internationaal privaatrecht niet ten koste gaat 
van de beginselen die aan dit rechtsgebied ten grondslag liggen. De vier beginselen die ten 
grondslag liggen aan artikel 7(2) Brussel Ibis-Verordening zijn: de voorspelbaarheid van het 
bevoegde gerecht; het bestaan van een nauwe band tussen het bevoegde gerecht en het geschil; 
het vergemakkelijken van goede rechtsbedeling; en het bestaan van een procedurele balans 
tussen de partijen. In hoofdstuk vier wordt verdedigd dat ook gestreefd moet worden naar een 
balans tussen enerzijds de belangen van auteursrechthebbenden, anderzijds de belangen van 
gebruikers van informatie en handelaren. Hoewel dit laatste beginsel zijn oorsprong vindt in 
het auteursrecht, kan het ook vanuit het rechtsgebied internationaal privaatrecht worden 
verdedigd.  

De interpretatie van de bijzondere bevoegdheidsregel in artikel 7(2) Brussel Ibis-
Verordening in het licht van voornoemde vier beginselen van internationaal privaatrecht betreft 
de teleologische methode van interpretatie. Daarnaast gaat het proefschrift in op de mogelijke 
invloeden van andere rechtsgebieden zoals het auteursrecht, internationaal publiekrecht en het 
recht van de Europese Unie. De invloed van deze rechtsgebieden op de interpretatie van artikel 
7(2) Brussel Ibis-Verordening kan worden aangeduid als de contextuele methode van 
interpretatie.   

Hoofdstuk vijf betoogt dat de bovengenoemde beginselen van internationaal privaatrecht 
en auteursrecht worden ondermijnd door de benadering van het Hof betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid in zaken aangaande grensoverschrijdende inbreuken op auteursrechten. Door de 
‘waarschijnlijkheid van de schade’ als aanknopingscriterium voor de rechterlijke bevoegdheid 
is het voor de potentiële inbreukmaker vaak zeer onvoorspelbaar in welke lidstaat hij kan 
worden gedaagd. Uit de zaak Pinckney blijkt dat de beweerde inbreukmaker al kan worden 
gedaagd in een lidstaat op basis van de enkele toegankelijkheid van de website waar 
auteursrechtelijk beschermde liedjes via compact discs te koop worden aangeboden. In de zaak 
Pez Hejduk achtte het Hof het voldoende dat de auteursrechtelijk beschermde foto’s werden 
getoond door de website die toegankelijk was in de lidstaat van het aangezochte gerecht. In de 
zaken Pinckney en Hi Hotel is het Hof zelfs voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de 
auteursrechtelijk inbreukmakende producten te koop werden aangeboden door een derde partij 
zonder medewerking van de beweerde inbreukmaker.  

Potentiële inbreukmakers kunnen dus vaak niet voorspellen in welke lidstaten zij kunnen 
worden gedaagd. Dit kan ook de volgende maatschappelijke gevolgen hebben. 
Informatieverstrekkers kunnen besluiten om de toegang tot hun informatie alleen beschikbaar 
te stellen voor gebruikers van bepaalde lidstaten. Hierdoor wordt de uitwisseling van informatie 
belemmerd hetgeen nadelige gevolgen heeft voor innovatie en onderwijs. Daarnaast kunnen 
handelaren besluiten het aanbieden van goederen en diensten aan consumenten tot bepaalde 
lidstaten te beperken.  

                                                
2710 Th. M. de Boer duidt deze trend aan met de term “De vermaatschappelijking van het internationaal 
privaatrecht” zie Nederlands Juristenblad 1980, 55, pp. 785-796. Hoofdstuk twee van het proefschrift gaat nader 
in op de ontwikkeling omtrent de ‘instrumentalisatie’ van het internationaal privaatrecht. 

 

Sinds 2018 mogen handelaren in beginsel echter niet meer de toegang tot hun websites voor 
consumenten van lidstaten belemmeren vanwege de “Verordening inzake de aanpak van 
ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van 
nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt” (hierna Geoblocking 
Verordening).2711 Uit vrees om onvoorzienbaar en in meerdere lidstaten te worden gedaagd, 
kunnen voornamelijk kleine handelsondernemingen ervan afzien om hun producten en diensten 
online aan te bieden aan consumenten in de Europese Unie. Handelaren kunnen echter wel 
websites blokkeren aangaande audiovisuele diensten dan wel elektronische diensten die 
hoofdzakelijk toegang geven tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Deze 
laatste diensten zijn namelijk uitgezonderd van de verboden in de Geoblocking 
Verordening.2712 

De hoofdstukken zes en zeven onderzoeken alternatieve benaderingen van academici en 
gerechten van lidstaten van de Europese Unie en staten van de Verenigde Staten inzake de 
rechterlijke bevoegdheid aangaande grensoverschrijdende inbreuken op auteursrechten. In 
hoofdstuk acht wordt geconcludeerd dat het zogenaamde ‘gerichte activiteiten’ criterium het 
meest voldoet aan de beginselen die ten grondslag liggen aan artikel 7(2) Brussel Ibis-
Verordening. Volgens deze benadering is het aangezochte gerecht bevoegd als de gedaagde 
zijn inbreukmakende activiteiten objectief heeft gericht op de staat van het aangezochte gerecht. 
Ten aanzien van online inbreuken op auteursrechten zijn mogelijke indicatoren: de inhoud van 
de betrokken website, de gebezigde taal, de internetdomein naam van de website en de 
mogelijkheid tot levering van de inbreukmakende goederen in de staat van de aangezochte 
rechter.  

Door de ‘gerichte activiteiten’ benadering zal de potentiële inbreukmaker redelijkerwijs 
voorzien in welke lidstaat hij kan worden gedaagd. Daarnaast zorgt deze benadering ook voor 
een nauwe band tussen het bevoegde gerecht en de beweerde schending van het auteursrecht in 
de lidstaat van het aangezochte gerecht. De bevoegdheid van het gerecht op basis van het 
‘gerichte activiteiten’ criterium zal beperkt zijn tot de beoordeling van de schade die is geleden 
in de lidstaat van het aangezochte gerecht. Het bevoegde gerecht van een lidstaat zal gewoonlijk 
goed in staat zijn om de schade in die lidstaat te beoordelen. Als de inbreukmaker zijn 
handelingen op meerdere lidstaten heeft gericht, zullen echter gerechten in meerdere lidstaten 
tegelijk bevoegd zijn. Parallelle procedures zijn belastend voor zowel de inbreukmaker als de 
auteursrechthebbende. Zeker als de inbreukmaker heeft gehandeld vanuit een copyright haven 
kan de balans te zeer ten nadele van de auteursrechthebbende uitvallen.2713  

                                                
2711 Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake aanpak van 
geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 
van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en 
Richtlijn 2009/22/EG.  
2712 Hoofdstuk vier van het proefschrift beschrijft bepaalde diensten die uitgesloten zijn van de verboden van de 
Geoblocking Verordening. Volgens de herzieningsclause in artikel 9(2) Geoblocking Verordening zal het een van 
de speerpunten zijn of de Verordening ook op deze diensten betrekking moet gaan hebben.  
2713 De term ‘copyright havens’ verwijst naar staten die geen of weinig auteursrechtelijke bescherming bieden of 
laks zijn in het afdwingen van bescherming van auteursrechten. In paragraaf 2.2.2.2 wordt betoogd dat, ondanks 
de Europese richtlijnen voor het harmoniseren van auteursrechten, er nog zogenaamde copyright havens aanwezig 
zijn in de Europese Unie. Morele auteursrechten zijn bijvoorbeeld niet geharmoniseerd en de Berner Conventie 
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2711 Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake aanpak van 
geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats 
van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en 
Richtlijn 2009/22/EG.  
2712 Hoofdstuk vier van het proefschrift beschrijft bepaalde diensten die uitgesloten zijn van de verboden van de 
Geoblocking Verordening. Volgens de herzieningsclause in artikel 9(2) Geoblocking Verordening zal het een van 
de speerpunten zijn of de Verordening ook op deze diensten betrekking moet gaan hebben.  
2713 De term ‘copyright havens’ verwijst naar staten die geen of weinig auteursrechtelijke bescherming bieden of 
laks zijn in het afdwingen van bescherming van auteursrechten. In paragraaf 2.2.2.2 wordt betoogd dat, ondanks 
de Europese richtlijnen voor het harmoniseren van auteursrechten, er nog zogenaamde copyright havens aanwezig 
zijn in de Europese Unie. Morele auteursrechten zijn bijvoorbeeld niet geharmoniseerd en de Berner Conventie 
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Hoofdstuk vijf onderzoekt dan ook de mogelijkheid dat een gerecht op grond van artikel 
7(2) Brussel Ibis-Verordening bevoegd is om te oordelen over de gehele schade die ontstaan is 
door een geschil omtrent grensoverschrijdende inbreuken op auteursrechten. In het bijzonder 
wordt aandacht besteedt aan de invloed van de territoriale bescherming van auteursrechten en 
het beginsel van internationale comity.2714 In hoofdstuk vijf wordt beargumenteerd dat het niet 
wenselijk is dat het bevoegde gerecht oordeelt over inbreuken op auteursrechten wereldwijd 
vanwege het beginsel van internationale comity dat duidt op het respect voor de soevereiniteit 
van staten. Er bestaat namelijk geen gemeenschappelijk auteursrecht dan wel een uniforme 
conflictregel betreffende schendingen van auteursrechten. De gerechten van lidstaten van de 
Europese Unie zijn echter verplicht om de gemeenschappelijke conflictregel voor schendingen 
van auteursrechten toe te passen zoals neergelegd in artikel 8(1) van de Verordening betreffende 
het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen.2715 In hoofdstuk vijf wordt 
daarom betoogt dat het gerecht van een lidstaat waar de schade is ingetreden, of kan intreden, 
dat over ‘volledige’ rechtsmacht beschikt dus alleen zal mogen oordelen over schendingen van 
auteursrechten die schade veroorzaken in de lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast kan het 
bevoegde gerecht een verbodsactie uitvaardigen omtrent inbreukmakende handelingen die zijn 
gepleegd in de lidstaten. 

In hoofdstuk acht wordt beargumenteerd dat het gerecht dat bevoegd is op grond van het 
‘gerichte activiteiten’ criterium onder bepaalde voorwaarden kan oordelen over de gehele 
schade die is ingetreden in de lidstaten. De hoofdstukken zes en zeven beschrijven diverse 
criteria die volledige rechtsmacht verlenen volgens academici en gerechten van lidstaten en 
staten van de Verenigde Staten. Deze criteria betreffen voornamelijk geschillen omtrent 
internet-gerelateerde dan wel zogenaamde ubiquitous schendingen van auteursrechten. De term 
ubiquitous verwijst naar schendingen van auteursrechten die alomtegenwoordig aanwezig zijn 
door verspreiding via het internet of andere media zoals radio en televisie. Het concept 
ubiquitous betreft ook toekomstige technieken die zorgen voor een alomtegenwoordige 
verspreiding van schendingen van auteursrechten.  

Hoofdstuk acht onderscheidt twee hoofdbenaderingen die volledige rechtsmacht verlenen 
aan het gerecht van de plaats waar de schade is ingetreden of kan intreden. De eerste 
hoofdbenadering heeft als aanknopingspunt de woonplaats dan wel de plaats van het centrum 
van belangen van de auteursrechthebbende. Deze benadering biedt potentiële inbreukmakers 
echter geen voorspelbaarheid welk gerecht bevoegd is. In hoofdstuk vijf is beargumenteerd dat 
volledige rechtsmacht een bijzonder nauw verband vereist tussen het geschil en het bevoegde 
gerecht. De inbreukmakende handelingen kunnen echter zijn gericht op andere lidstaten dan de 

                                                
voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 1979 slechts bescherming biedt aan bepaalde morele 
rechten. 
2714 De Engelse term comity betekent letterlijk hoffelijkheid. De Latijnse term ‘comitas gentium’ wordt gebezigd 
om de hoffelijkheid tussen volkeren aan te duiden. In het internationale recht wordt de term comitas gebruikt om 
aan te duiden dat staten elkaars belangen dienen te respecteren. 
2715 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht 
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, verkort aangeduid als de Rome II-Verordening. Artikel 
8(1) Rome II-Verordening bepaalt dat “de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een 
intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt 
gevorderd”. Deze conflictregel wordt ook wel de lex loci protectionis regel genoemd. 

 

lidstaat waar de auteursrechthebbende zijn woonplaats of centrum van belangen heeft. 
Daarnaast kunnen de schendingen van auteursrechten in andere lidstaten substantiële schade 
veroorzaken. De hoofdstukken zes en acht besteden in dit kader aandacht aan het onderscheid 
tussen morele en economische rechten.  

Morele rechten, zoals het recht op integriteit, zijn auteursrechten die verbonden zijn aan de 
persoon van de auteursrechthebbende en dus niet kunnen worden overgedragen. Morele rechten 
kunnen daardoor alleen geschonden worden in de staat waar de auteursrechthebbende 
woonachtig is dan wel zijn centrum van belangen heeft. Economische rechten, zoals het recht 
op productie, distributie en openbaarmaking aan het publiek, zijn overdraagbaar en kunnen 
daarom in een andere staat dan waar de (oorspronkelijke) auteursrechthebbende woonachtig is, 
dan wel zijn centrum van belangen heeft, worden geschonden en daar schade veroorzaken.  

De tweede hoofdbenadering betreffende volledige rechtsmacht hanteert als 
aanknopingspunt de plaats waar substantiële schade is ingetreden of kan intreden. Zoals 
beschreven in de hoofdstukken zes en zeven wordt deze benadering vaak gecombineerd met 
het ‘gerichte activiteiten’ criterium zodat het voor de inbreukmaker voorspelbaar is in welke 
staat hij kan worden gedaagd. Hoofdstuk acht betoogt dat een gerecht op grond van artikel 7(2) 
Brussel Ibis-Verordening bevoegd zou moeten zijn te oordelen over het gehele geschil inzake 
ubiquitous schendingen van auteursrechten op basis van de volgende twee voorwaarden. Ten 
eerste, volgens het ‘gerichte activiteiten’ criterium moet de beweerde inbreukmaker zijn 
activiteiten objectief gericht hebben op de staat van het aangezochte gerecht. Ten tweede, de 
inbreukmakende activiteiten veroorzaken in de staat van het aangezochte gerecht flagrante 
substantiële schade in verhouding tot de geleden schade in andere staten. Deze twee criteria 
garanderen een sterke territoriale band tussen het geschil en de bevoegde rechter. 

Ter bevordering van rechtszekerheid is het wenselijk om de in hoofdstuk acht voorgestelde 
criteria voor het vestigen van rechterlijke bevoegdheid op grond van schade ingetreden door 
grensoverschrijdende inbreuken op auteursrechten in Europese Unie wetgeving neer te leggen. 
Deze codificatie kan plaatsvinden in de toekomstige herschikte Brussels Ibis-Verordening dan 
wel in de toekomstige Europese Unie auteursrecht Verordening indien er sprake is van een 
uniform auteursrecht in de Europese Unie. Door de toegenomen globalisering en het gebruik 
van internet is het ook belangrijk om op internationaal niveau een gemeenschappelijke 
benadering te codificeren inzake rechterlijke bevoegdheid op grond van schade ingetreden door 
grensoverschrijdende inbreuken op auteursrechten. De Haagse Conferentie voor Internationaal 
Privaatrecht dan wel de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom zouden hierin een 
leidende rol kunnen spelen. De voorgestelde criteria in hoofdstuk acht voldoen aan de 
beginselen die in het algemeen gelden in het internationaal privaatrecht voor het verlenen van 
bevoegdheid aan het gerecht van de plaats waar de schade intreedt of kan intreden. Daarnaast 
streeft de voorgestelde benadering globale belangen na zoals het bevorderen van efficiënte 
auteursrechtelijke bescherming; het aanpakken van online piraterij van auteursrechten en 
copyright havens; en het faciliteren van de grensoverschrijdende ‘flow’ van informatie en 
handel.  
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