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I. Thuiskopiestelsel in Frankrijk

• Privé-kopie voor strikte privédoeleinden is toegestaan

• Vergoedingen middels levy-stysteem

• Toepassing exceptie bij kopie uit illegale bron?

• Filesharing wordt buiten het thuiskopiestelsel opgelost 

• Wet HADOPI



I. Thuiskopiestelsel in Duitsland

• Art. 53 Urheberrechtsgesetz (UrhG)

• Exceptie voor privégebruik (lid 1)
- strikt persoonlijke behoeften (natuurlijke personen)
- geen eisen aan het doel privégebruik
- proportionaliteit tav aantal exemplaren
- geen direct of indirect financieel doel met kopie 
- geen kopie van een evident onrechtmatige bron
- geen verdere verspreiding onder derden



I. Thuiskopiestelsel in Duitsland  (vervolg)

• Exceptie voor ‘eigen gebruik’ (lid 2)
- hoofdzakelijk kopieën voor wetenschap of archivering (natuurlijke 
personen en rechtspersonen)
- omvat privégebruik; echter hier wel eisen aan het doel

• Art. 54 UrhG: thuiskopievergoeding
- aard van het werk schept verwachting van verveelvoudiging

>tekst, muziek, afbeeldingen, film 

- ‘levies’ op allerlei blanco datadragers.



I. Thuiskopiestelsel in Engeland

• Omvang van het gebruik is relevant om inbreuk vast te stellen: 
substantial taking.
- NB afhankelijk van gebruikte techniek; denk aan torrent-filesharing

• Fair dealing. 
- for the purpose of research or private study
- for criticsim and review
- fair dealing for reporting current events

• Alleen exceptie voor een privékopie.
bij onderzoek of eigen studiedoel.
NB niet van toepassing op muziek en films.



II. Initiatieven aanpak filesharing in 
Frankrijk

• HADOPI-1

- ongrondwettigverklaring wetsvoorstel door Conseil Constitutionel
- toezichtverplichting op internetverbinding door abonnees
- waarschuwingssysteem (2 maal, incl. voorlichting)
• 1.11.2009

• HADOPI-2

- geen verandering materiële strafbaarstellingen. 
- afsluitingssanctie als strafrechtelijke sanctie.
- HADOPI-orgaan: versturen waarschuwingen en voorbereidend 
rapport.
- minder intensief gebruik?



II. Initiatieven aanpak filesharing in 
Duitsland

• Op filesharing gerichte wetgeving 

• Overwegend strafrechtelijke aanpak

• Focus op zowel uploaden als downloaden

• Kopie zonder toestemming, geen beroep op exceptie
- straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
- evidente onrechtmatigheid bronexemplaar

-invulling evidentiecriterium?



II. Initiatieven aanpak filesharing in 
Engeland

• Zowel up- als downloaden niet toegestaan.

• Traject:
- Gowers Review: zelfregulering
- MoU 2008 (ISP leveren gegevens inbreukmakers)
- BERR Consultatie: zelfregulering volstaat toch niet> dus co-regulering?

• Huidige standpunt regering: volledige regulering 
- wettelijke verplichtingen aan ISP’s:
• Bij recidive: zenden waarschuwing, monitoren en bewaren dataverkeer
• Verstrekken geanonimiseerde gegevens om 

inbreuk te kunnen vaststellen aan rechthebbenden
- vonnis tot afgifte persoonsgegevens vereist



III. Overzicht en vergelijking van de 
verschillende stelsels

• Data en databescherming

• Techniekafhankelijkheid

• Sanctieregime staat niet op zichzelf

• Filesharing is niet altijd illegaal

• Bescherming van de internetgebruiker



III. Overzicht en vergelijking van de verschillende stelsels 
(vervolg)

Land/ 
regime

Wat is 
ontoelaabaar?

Soort regime 
/sanctie

wie legt de 
sanctie op?

Wie brengt 
initiele klacht 
aan?

Hoe zijn ISP’s 
betrokken?

Duitsland •Uploaden
•Downloaden uit 
evident 
onrechtmatige 
bron

Strafrechtelijk: boete 
of vrijheidsstraf

Strafrechter Politie/OM start 
onderzoek, evt. 
o.g.v. aangifte 
door 
rechthebbende

Niet betrokken; afgifte 
bewijs voor strafzaak

Frankrijk
(na 
invoering 
HADOPI-2)

•Uploaden
•Downloaden 
onzeker

Strafrechtelijk:
afsluitingsactie. 
Voorafgaande 
waarschuwingen 
door college (CPD).

Strafrechter.  

College (CPD) 
geeft 
waarschuwingen 
en voorbereidend 
rapport.

Politie/OM door 
instellen 
strafrechtelijke 
vervolging. 

•Afgifte bewijs strafzaak
•Hulp bij 
uitvoering/afdwingen

Engeland •Uploaden
•Downloaden

Administratief en 
civiel: sanctie: 
waarschuwing 
gevolgd door nader 
te bepalen sanctie; 
civiele actie voor 
schadevergoeding of 
verbod

ISP, op grond van 
wettelijke plicht

Civiele rechter

Rechthebbende •Monitoring van ernstige 
overtreders; afgifte 
daarvan aan 
rechthebbenden
•Waarschuwen 
overtreders
•Opleggen en uitvoeren 
sanctie
•Afgifte 
persoonsgegevens na 
vonnis
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