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Dit boek is erop gericht om onderzoek te doen naar de bevoegdheid van de Europese 
Unie (EU) om wetgeving te maken op het gebied van het auteursrecht. Met dat doel 
zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd: heeft het functionele karakter van artikel 
114 VWEU geresulteerd in een normatieve leemte in het maken van wetgeving op 
het gebied van het auteursrecht? En, als dit het geval is, hoe dient de EU-wetgever 
dat hiaat aan te pakken? Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt 
in hoofdstuk 2 het bestaan aangetoond van een normatieve leemte bij het tot stand 
brengen van wetgeving op het gebied van het auteursrecht. Het hoofdstuk brengt de 
doelstellingen in kaart die worden gehanteerd bij de wetgevende activiteiten op het 
gebied van het auteursrecht. Uit het verrichte onderzoek komt naar voren dat de 
belangrijkste beleidsdoelstellingen die worden nagestreefd door de EU-wetgever 
overwegend van economische aard zijn, met een bijzondere nadruk op de 
doelstelling om content industries te beschermen. Er blijkt inderdaad een normatieve 
leemte te bestaan bij het maken van auteursrechtwetgeving, omdat noch de 
bescherming van andere specifieke belangen noch het prevaleren van sommige van 
die belangen boven andere zijn vastgelegd in verdragsnormen of in andere 
rechtsbronnen van hogere orde. Na de normatieve leemte te hebben geïdentificeerd, 
gaan de volgende hoofdstukken nader in op twee mogelijke bronnen voor het 
aanpakken van dat probleem: de activiteiten van het Hof van Justitie van de EU in 
het pre-wetgevingstijdperk (hoofdstuk 3) en de EU-verdragen (hoofdstuk 4).   
 De allereerste uitspraken van het Hof van Justitie hebben gezorgd voor concrete 
oplossingen voor conflicten tussen verdragsbepalingen inzake vrij verkeer en 
nationale auteurswetten. Vanwege het territoriale karakter van het auteursrecht en de 
verschillen tussen nationale wetten is het auteursrecht inderdaad te kwalificeren als 
een obstakel voor het vrije verkeer van goederen en diensten. Een analyse van de 
oplossingen van het Hof toont aan dat het specifieke voorwerp van het auteursrecht 
het grensoverschrijdend handelsverkeer mag beperken. Volgens het Hof resulteert 
het specifieke voorwerp van het auteursrecht in het waarborgen van de bescherming 
van de morele en economische rechten van de rechthebbenden. In de visie van het 
Hof moet dit echter worden bezien in relatie tot de maatschappelijke functie van het 
recht en impliceert dit een evenwicht tussen de verschillende relevante belangen. 
Een dergelijk evenwicht wordt bereikt door toepassing van het 
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evenredigheidsbeginsel. Het resultaat daarvan is dat de exploitatierechten die deel 
uitmaken van het specifieke voorwerp van het auteursrecht, uit een “normale 
exploitatie” van het recht moeten bestaan, in de zin dat met die exploitatie een 
adequaat inkomen van de rechthebbende is gegarandeerd. Uit de jurisprudentie van 
het Hof vloeit ook voort dat het beginsel van non-discriminatie een centrale rol 
speelt in de verdragen, en dat dit dient als richtinggevend kader voor het beoordelen 
van het vrije verkeer van goederen en diensten vis-à-vis beperkingen daarvan. Als 
gevolg daarvan, moet rekening worden gehouden met dat beginsel van non-
discriminatie binnen de context van het harmoniseren van nationale 
auteurswetgeving.   
 Een andere bron van normatieve inspiratie bestaat uit de EU-verdragen, 
aangezien zij het equivalent zijn van een grondwet binnen de EU-rechtsorde. Dit is 
het onderwerp van hoofdstuk 4. Met de ontwikkeling van de EU als achtergrond, 
wordt daarin benadrukt dat twee elementen kunnen bijdragen aan het normatieve 
gehalte van EU-bevoegdheden: de doelstellingen van de EU en bepaalde beginselen 
die de toepassing van bevoegdheidsregels reguleren. De doelstellingen van de EU 
hangen samen met de bevoegdheden van de EU, omdat die doelstellingen in de 
eerste plaats de toekenning van bevoegdheden aan de EU rechtvaardigen. De 
doelstellingen van de EU die relevant zijn voor wat betreft het auteursrecht zijn het 
realiseren van een interne markt; de bevordering van EU-waarden (waaronder het 
respect voor fundamentele rechten en de rule of law) en het respect voor culturele 
diversiteit. Deze doelstellingen, die geen hiërarchische volgorde kennen in de 
verdragen, leveren zowel economische als niet-economische elementen op. Daarom 
is geconcludeerd dat, voor zover de doelstellingen van de EU worden gebruikt om 
artikel 114 VWEU van een normatieve inhoud te voorzien, er een balans tussen de 
verschillende doelstellingen zal moeten worden gevonden. Deze gevolgtrekking laat 
de noodzaak zien om de verschillende beleidsuitgangspunten van de EU te 
integreren en om de functionele bevoegdheden ook te gebruiken om specifieke 
doelstellingen van de EU te realiseren. Tegelijkertijd bieden de principes die aan het 
bevoegdheidssysteem ten grondslag liggen – toekenning, proportionaliteit en 
subsidiariteit – richtlijnen voor het gebruik van EU-bevoegdheden, maar ook voor 
het creëren en operationaliseren van benchmarks voor het tot stand brengen van 
auteurswetgeving.  
 De conclusies in de hoofdstukken 3 en 4 hebben de weg gebaand voor hoofdstuk 
5, waarin benchmarks voor wetgevende activiteiten worden vastgesteld. Dit 
hoofdstuk biedt een concreet antwoord op de onderzoeksvraag hoe de wetgever de 
normatieve leemte bij het opstellen van auteursrechtelijke wetgeving kan aanpakken. 
De voorgestelde oplossing is om benchmarks te creëren waaraan de wetgever zich 
dient te houden bij het ontwerpen van auteursrechtwetgeving op EU-niveau, 
aangezien dergelijke benchmarks kunnen voorzien in de normatieve inhoud die 
ontbreekt in de belangrijkste bevoegdheidsnorm (artikel 114 VWEU). Vervolgens 
zijn de benchmarks gekozen, zodat adequate, normatieve content kan worden 
gerealiseerd die in overeenstemming is met EU-wetgeving. Dit is gedaan door een 
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strikte naleving van de principes van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel en de 
rule of law, die beide impliceren dat benchmarks voor wetgevende activiteiten 
moeten worden afgeleid uit de hoogst mogelijke rechtsbron. In de rechtsorde van de 
EU zou dat het primaire recht zijn, bestaande uit de verdragen, grondrechten en 
algemene rechtsbeginselen, waaronder de door het Hof van Justitie ontwikkelde 
rechtsbeginselen. Ook andere jurisprudentie van het Hof van Justitie is 
meegewogen, omdat – naast het definiëren van algemene rechtsbeginselen – de 
rechtspraak van het Hof ook de omvang en betekenis van de normen van het 
primaire recht bepaalt. De benchmarks voor auteursrechtelijke wetgeving zijn dus 
afgeleid van de normatieve basis zoals vastgesteld in de hoofdstukken 3 en 4 en zijn 
als volgt gedefinieerd: harmonisatie van nationale wetgeving; respect voor nationale 
culturen en tradities; bescherming van makers; bescherming van eindgebruikers; 
bevordering van het concurrentievermogen van de EU-industrieën. 
 De eerste benchmark – harmonisatie van nationale wetgeving – bestaat uit twee 
elementen: de noodzaak van harmonisatiemaatregelen en het harmoniserende effect 
van dergelijke maatregelen. Vervolgens brengt het respect voor nationale culturen en 
tradities als benchmark de verplichting met zich mee om rekening te houden met 
nationale culturen en tradities bij het opstellen van auteurswetgeving. Belangrijk is 
dat de definitie van "nationale culturen en tradities" zich uitstrekt tot culturele 
diversiteit in de traditionele zin van "culturele expressie”, maar ook tot juridische 
culturen en tradities. Vandaar dat deze benchmark vereist dat er zowel met nationale 
culturen als nationale rechtsstelsels rekening moet worden gehouden in EU-
wetgeving. De derde benchmark is de bescherming van “makers”, waaronder zowel 
auteurs als uitvoerende kunstenaars vallen. Deze benchmark heeft zowel betrekking 
op het garanderen van inkomen en de erkenning van makers als op het faciliteren 
van het gebruik van bestaande werken voor verdere creatieve doeleinden. De vierde 
benchmark is de bescherming van eindgebruikers, die wordt bereikt door hen de 
toegang te verlenen tot culturele goederen en diensten, waarbij rekening wordt 
gehouden met hun rechten. Tenslotte, de vijfde benchmark – de bevordering van het 
concurrentievermogen van EU-industrieën – vereist een redelijke bescherming van 
de industrie, dat wil zeggen, één die zowel een sterk concurrentievermogen van 
ondernemingen als een gezonde mededinging koestert. De vijf benchmarks kunnen 
wijzen in tegengestelde richtingen, omdat de onderliggende ratio’s verschillende 
belangen vertegenwoordigen die van tijd tot tijd met elkaar in strijd kunnen zijn. Dit 
kan ertoe leiden dat een bepaalde wettelijke maatregel beter voldoet aan de ene 
benchmark dan de andere. Idealiter moet echter een evenwicht worden bereikt 
tussen de verschillende benchmarks. 
 In hoofdstuk 6 worden de benchmarks aan de praktijk getoetst om te kunnen 
beoordelen hoe auteursrechtwetgeving de benchmarks in de praktijk zou kunnen 
operationaliseren. Door de benchmarks toe te passen op het auteursrecht acquis, zijn 
enkele voorbeelden van goede en slechte ervaringen onderzocht. Uit de analyse 
volgt dat de harmonisatie-benchmark het beste tot uitdrukking komt in het acquis. 
De wetgevende praktijk laat zien dat het gebruik van technieken tot volledige 
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harmonisatie (samen met het incidenteel aanwenden van het mechanisme van 
wederzijdse erkenning) een goed uitgangspunt is om een hoge mate van 
harmoniserend effect te realiseren, al moet ervoor worden gewaakt dat bepaalde 
praktijken dit effect verlagen (zoals de effectiviteit van geharmoniseerde regels die 
kan worden beperkt door niet-geharmoniseerde gebieden en het gebruik van 
ongedefinieerde kernbegrippen). 
 De bescherming van makers lijkt ook hoog op de beleidsagenda van de EU te 
staan: in de regel wordt de techniek tot volledige harmonisatie ingezet om rechten te 
harmoniseren om daarmee te garanderen dat bepaalde exploitatiehandelingen 
worden beheerst door exclusieve rechten. Bovendien is de omvang van de 
toegekende rechten ruim. Echter, als gevolg van tekortkomingen in de wetgeving, 
zouden de aan makers toegekende rechten uiteindelijk begunstiging van de creatieve 
industrieën in de hand werken. Bij gebrek aan harmonisatie van regels inzake 
auteurschap en contracten kan deze begunstiging worden voorkomen door aan 
makers onvervreemdbare vergoedingsrechten toe te kennen, zoals het acquis 
(hoewel niet heel vaak) demonstreert. Een ander probleem op dit punt is dat het 
nagestreefde hoge beschermingsniveau van makers als nadeel heeft dat de belangen 
van de gebruiker-maker worden veronachtzaamd, waardoor deze vaak wordt belet 
om voor creatieve doeleinden gebruik te maken van beschermde werken.  
 Anders dan de benchmarks met betrekking tot harmonisatie en de bescherming 
van makers, onthullen de benchmarks die betrekking hebben op het respect voor 
nationale culturen en tradities, op de bescherming van eindgebruikers en op de 
bevordering van het concurrentievermogen van Europese industrieën een gebrek aan 
consistent beleid bij het tot hun recht laten komen van deze onderwerpen. Het 
respect voor nationale culturen en tradities kan worden bereikt door het vinden van 
een middenweg tussen het common law copyright systeem en het droit d’auteur 
systeem, dat in het algemeen geen probleem lijkt op te leveren ten aanzien van EU-
wetgeving inzake het auteursrecht, daar een compromis vaak is bereikt. Deze 
benchmark is echter gerealiseerd in andere wetgevende aspecten die niet zo 
aanwezig lijken te zijn in het acquis, zoals, bijvoorbeeld, een goed doordacht 
systeem van uitzonderingen dat tegemoet komt aan bijzondere nationale 
eigenaardigheden. Het geheel aan uitzonderingen in het acquis mist consistentie.  
 Belangrijk is dat de wijze waarop uitzonderingen zijn ontworpen niet alleen 
relevant is voor de benchmark van het respect voor nationale culturen en tradities, 
maar ook voor de bescherming van de eindgebruiker en voor het faciliteren van 
gebruik van beschermde werken ten behoeve van de gebruiker-maker. Een 
versnipperd en inconsistent systeem van uitzonderingen is niet in het voordeel van 
de eindgebruiker, aangezien zijn toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken 
meestal mogelijk wordt gemaakt op basis van uitzonderingen op de exclusieve 
rechten. Hetzelfde geldt voor de gebruiker-maker. In dit verband is het opmerkelijk 
dat de harmonisatie van de uitzonderingen, meestal bewerkstelligd door minimale 
harmonisatiemaatregelen, in schril contrast staat met de volledige harmonisatie van 
economische rechten. Daar komt bij dat als de uitzonderingen niet verplicht worden 
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gesteld – zoals meestal het geval is binnen het acquis – de rechthebbende ze dus kan 
negeren door het maken van contractuele afspraken en dat hij daarmee de toegang 
tot beschermde werken kan voorkomen. 
 Met betrekking tot de bevordering van het concurrentievermogen van EU-
industrieën, lijkt er in het acquis sprake te zijn van een overbescherming van de 
creatieve industrie, in plaats dat de mededinging op de markt wordt bevorderd. De 
versterking van de bescherming van het auteursrecht door de toekenning van ruim 
gedefinieerde rechten, samen met een gebrek aan regulering van contracten en het 
auteurschap, leidt ertoe dat een groot deel van de beschikbare bescherming zich 
concentreert bij de creatieve industrie, met als resultaat dat de redelijke bescherming 
van de industrie in het niet valt in relatie tot die van de creatieve industrieën. 
 Hoofdstuk 6 heeft laten zien dat het acquis voorbeelden toont waarbij een 
evenwicht tussen de verschillende benchmarks ontbreekt, maar er zijn ook gevallen 
waarin de EU-wetgever er wel in is geslaagd om ogenschijnlijk tegenstrijdige 
benchmarks met elkaar te verenigen. De belangrijkste uitdaging die inherent is aan 
de benchmark-oefening wordt dan ook het bereiken van een evenwicht tussen de 
verschillende benchmarks. In hoofdstuk 7 wordt in dit kader een aantal 
aanbevelingen gedaan. Ten eerste is geconcludeerd dat een van de belangrijkste 
oorzaken van het gebrek aan evenwicht tussen de benchmarks de fragmentarische 
aanpak van de harmonisatie is. Daarom zou een herziening van het acquis een eerste 
noodzakelijke stap zijn. Dit moet gebeuren door middel van een strikte naleving van 
het evenredigheidsbeginsel, dat impliceert dat de wetgever alle benchmarks tot op 
zekere hoogte tot hun recht moet laten komen in plaats van slechts een paar in grote 
mate.  
 Hoewel, de evenredigheidstest moet worden toegepast met het geheel aan 
benchmarks in gedachten, dient er ook rekening mee te worden gehouden dat de 
meeste van de compromissen tussen de benchmarks waarschijnlijk zullen moeten 
worden gesloten juist waar conflicten bestaan. De conflicten tussen benchmarks 
komen meestal voor in twee aparte sferen; enerzijds kan de harmonisatie van 
nationale wetten in strijd zijn met het respect voor nationale culturen en tradities, en 
anderzijds kunnen de benchmarks die te maken hebben met private belangen – die 
van makers, eindgebruikers en industrieën – onverenigbaar met elkaar zijn. Met 
andere woorden, er moet bijzondere aandacht zijn voor het bereiken van evenwicht 
tussen de eerste twee benchmarks aan de ene kant en tussen de laatste drie, aan de 
andere kant. Een bijkomende kwestie die in overweging moet worden genomen om 
een evenwicht te creëren tussen de drie laatste benchmarks is het feit dat de 
benchmarks van de bescherming van makers en het bevorderen van het 
concurrentievermogen van de EU-industrieën uit zichzelf al een interne balans met 
zich meebrengen (zo zal bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van makers 
een evenwicht moeten worden gevonden tussen de inkomensgarantie en erkenning 
van makers enerzijds en het faciliteren van het gebruik van bestaande werken voor 
verdere creatieve doeleinden anderzijds). Om zowel een intern als een extern 
evenwicht te bereiken, zal de wetgever moeten teruggrijpen op goede en slechte 
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ervaringen uit het verleden, die zijn beschreven in hoofdstuk 6.  
 Kortom, de blauwdruk voor een stevige normatieve brug is gegeven. Allereerst 
door te kijken naar wat iedere benchmark inhoudt, en door het bereiken van een 
interne balans binnen iedere benchmark waar nodig. En vervolgens is het 
noodzakelijk om een evenwicht te bereiken tussen de verschillende benchmarks, en 
dan in het bijzonder tussen de twee hierboven beschreven groepen benchmarks.  
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