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K MIDDEN:NEDEBLAND
Civiel recht
handelskamer
Iocatie Utrecl¡t
zaaknummer

/ roluummer: C/16/470951 / KC Z^ l8-741

Vonnis in kort geding van

I februâri 2019

in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheíd

DUTCII FILM1VORKS 8.V.,
gevestigd tc utrecht,
giseres,

Amsterdam,
advocaten mrs. H,A.J.M. van Kaam en J.C.J. van Groenendaal te
tegen

l.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZTGGO 8.V.,
gevestigd te Utrecht,
2. ãe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZIGGO SERVICES 8.V.,
gevest¡gd te utrecht,
gedaagden,
ãduo.ãt.n mrs. J.P. van den Brink en J.R. Spaurven te Amsterdam

Partijen zullen hierna DFW en Ziggo c.s- genoemd rvorden'

l.

De procedure

I.l.

Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dapaarding van DFW met producties (l-19)'
- ecn cõnclusie van ann'oord van Ziggo c.s. met producties (l-5),
(6-9)'
- de fax van l8 januari 2CI19 van Ziggo c.s, met aanvullende producties
- de mondelinge behandeling op 2l januari 2019,
- de pleitnota van DFW,
- de pleitnota van Ziggo c's..

1,2.

Ten slotte is vonnis bepaald op

2,

De feiten

Z.t.

DFW is één van

I

februari 2019'

op het
de grootste orraftranketijke f¡lmdistributetlrs van Nederland

(pay- en free) TV' Met
gebied van bioscoop, home e-ntertainment, video on Demand en
is zij voor Nederland de
Ëetrekking tot de fiim The Hitman's Bodyguard (hierna: de Fitrn)
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op de
sub-dístributeur. Tevens is zij gerechtigd om, rnede nanens de mederechthebbenden
'Fit,n, op Ie treden t"g.n - koåfezegd --inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten.

...

Ziggo c.s. venicht dicnsten op het gebied vân ondertneer het verlenen vân
(beperkt in tijd) bij wie
intenrettoegang (acces provider) aan haar klanten' Ziggo c.s. houdt
tijdstip'
van haar ki-antãn rvelk iP'udttt gebruikt en op rvelk

2.2.

In de Staatscourant van 6 december 2017 is het (definitieve) besluit van de
Aúoriteit Persoonsgegeven (AP) van 5 december 2017 bekend gemaakt. Het besluit houdt
in dat de door DFW aan de AP gemelde voorgenomen verw'erkíng van persoonsgegevens'
van
zoals vastgelegd in het Protocol Online handhaving intellectuele eìgendomsrechten
ziet
Protocol
geacht.
FIet
wordt
rechtmatig
Protocol),
(hierna:
het
25 oktobel20iT van DFW
de
daannee
de
van
en
lP-adressen
melden
te
na
van
de
op de verzameling en vastlegging
die DFW hoopt te verkijgen doordat Ziggo haar

2.3,

så,nenhangenOe çNeW-¡p"Ããonig*g".rrns

die NAW-gegevens ter beschikking stelt.
december 20 I ? tot en rnet 2 februari 201 I heeft het
via
Duitse bedrijf Teexipio GmbH in opdracht van DFW het uitrvisselen van rle Film
vastgelegd'
BitTonent-netw'erken gemonitord en zijn de lP-adressen van de downloaders
Gedurende de periode

2.5-

B'1i

aan
Op 25 april ?018 heeft Ziggo c.s, in antwoord op de brief van 6 april 2018
zij niet
dat
Of W g.*Ëta daizij de gegevens, voor zover nog beschikbaar,zalbervaren maar
een
vri;wiiíig tot afgifte vanãJg.g.t"nt zal overgaan' Volgens Zig8o c's' zijn op grond.van
Voo¡ts is aan
technisct problãem 74 vanãe g.vraagde lP-aãressen niet meer beschikbaar'
bevatten
om te
weinig
informatie
te
cle
bijlagen
en
DFrrV meegedeeld dat het veruãek
op
rechten
gemaakt
de
hebben
e.s.
inbreuk
conctuderen dat, en welke klanten van Ziggo
'an
de bij DFW aangesloten rechthebbenden op de Fihn'

2.6.

',.:'
.,:

l':'..

2.7.

..,. ..

Bij brief van 4 mei 201I heeft DFW een aanvullend verzoek tot afgifte aan ziggo

g.duun. Verzocht is (aanvutlende) afgifle van de NAW-gegevens beheffende 203
periode 2 januari 2018 tot
".s.
IP aãressen. Deze (aanwllende) lijst met lP-adressen ziet op de

t..1.-

en met

...:

2l

brief van 6 april 2018 heeft DFW Ziggo c,s. verzochtopgave te doen van de
NAW-gegevens van 174 iP-adressen (dan wel 203 lP-adressen volgens de dagvaarding)
vastgelegd in de
afkomsìifvan klanren van Ziggo ..r.. b"r" IP-adressen zijn door Tecxipio
periode 2l januari 2Ûi8 tot en met 2Sjanuari 2018'

-l"

:

2.4,

.

-..

r.

I februari20lS'

2.8.

Ziggo c.s. heeft aan DFW geen gegevens verstreh betreffende de lP-adressen

3.
3.1.

Iletgeschil
DFW vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voonaad:
betekening van
diüonnis a¡n DF\il de navolgende (identificerende) gegevensr voor zover
beSchikbaar, te yerschaffen van de abonnementhOuders van de lP-adressen

ziggo c,s. (hoofdelijk) wordt bevolen om binnen v[if

dage n na

we€rgegeven in Productie l3A en l3B:
voorlefters;
a, de-vo-lledige voornaam of voom¿men, althans de voorletter of
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b. de volledige achternaan;
c. de volledige adresgegevens, bestaande uit de straatnâarn, huisnummer en
eventueel huisnummer toevoeging, postcode en woonplaats;
d. het e-mailadres.waarmee de desbefreffende klant bü Ziggo.c,s, staar
geregistreerd,
althans die voorzieuingen te treffen die de voorzieningenrechter in goede

justitie .unge*eren

II.

a.it;

Ziggo c's. (hoofdelijk) rvordt veroordeeld tot betaling vân een drvangsom van

€ 5.000,00 met een maximum van € 5,000.000,00, althans een door de
voorzieningenrechter te bepalen drvangsom, voor iedere dag - een gedeelte van
de dag daaronder te verstaan - dat Ziggo c.s. (hoofdelijk) met de nakoming van
het bevel onder I in gebreke blijft;

Ifl.

Ziggo c.s. hoof<lelijk, des dat de een betalende de ander zalzrjn bevrijd, rvordt
veroordeeld in de proceskosten, u,aaronder de nakosten van dit geding.

3.2' Volgens DFW handeltZiggo c.s. onrechtmatigjegens haar door niet over te gaan
tot afgifte van de onder 2.5 en 2.7 bedoelde NAW-gegevens (híerna: de NAW-GegevÀns) en

:... .-.

heeft zij een spoedeisend belang bij het ontvangen van de NAW-Gegevens,
-'..:

-:

3.3.

-

:.-

::....:

::.

::

Ziggo c.s. voert venveer met conclusie tot afir'ijzing van het gevorderde met
veroordeling van DFW is de proceskosten, rvaaronder begrepen de nakosten, te begroten
confonn artikel23T lid 4 Rv,

3,4.

Op de stellingen van partiien rvord[ h-iema, voor zover van belang, nader ingegaan

4.

De

beoorrleling

'

'

,.

spoedeisend belang

:.1
'"::1

'

_

:.-....
::::

Ziggo c.s. behvist ¡Jat DFW voldoende spoedeisend belang heeft bij een vordering
in kort geding. Volgens Ziggo c.s. is DFW al meer dan driejaar bezig orn individuele
illegale dorvnloaders aan te pakken. Ook stelt zij de gegevens van de dorvnloaders, waarvan
DFW in deze procedure stelt dat zij een inbreuk hebben gepleegd op het intellectuele
çigend¡msrecht va¡ DFW, nog jaren voor DFIV bcschikbaar te houden.

4.2.

,a t..'.

':

4.1'

....

De voorzieningenrechter rvijst dit verweer af. Þlet is juist dat DFW al in 2015
publiekelijk gemeld heeft dat zij tegen de (kleine) individuele illegale downlader tvensr op
te treden. Het in dit korl geding aan de orde zijnde onderzoek naar individuele dorvnloaders
van de Film heeft daarentegen plaatsgevonden gedurende de periode 2 I december 20 I 7 tot
en met 2 februari 2018, D¡t is kort nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar besluit
over de door Ziggo c.s. gewenste venverking van persoonsgegevens bekend gemaah heeft
(zie 2.3). De door DFW in 2015 gedane mededelingen doen aan de spoedeisendheid van de
in dit kort geding gevorderde afgifte van persoonsgegevens dan ook niets af.

4.2.1.

Voorts heeft ÞFW voldoende gemot¡veerd gesteld dat zij in het kader van een
doeltreffende en effectieve handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten er groot

:'.......

\
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zou
betekeni niet dat DFw thans geen spoedeisend
Ëelang meer heeft. D¡t geldt te - r .
meer nu ter zitting door DF'w is gesteld
aat tegeå h.t
diverseziensrvijzenvanbelanghc-bbenden.züriingrururiL?ì.'ì.*olgrn,doordeApzljn
";;;;;men besluit van de Ap , .
' ,-., ,, .'.
gew€gen bij de vaststelling van haar
definitiä". ñ;rñ;;rop nrw wilde wachre¡ , ..
,
voordat zij een procedure aanhangig
zou maken. Dat rvas *iiill¡¡t, opstelling
van DFW
(die dit geding is gestart kort
na hätîefin¡t¡eve uestuit rãJ" apl,
,
omdar het nietdefinitieve karakter van de AP-be-slissing
zou hebben argraaan aan de slagingskans
van
DFw's vordering' Dat niet-definitieve kãraktcr
**i;;;;;ìär.r, de ævaarre die toekomr
aan het PA'oordeel
belang bíj heeft dat zo spoedig
mogeliik wordr

beoordeeld en beslist o.f Ziggoc.s. gehouden
is de NAW-gegevens te verstrekken.
De omstandigheid dat DFW eind apr¡l
20¡ g reeds
Jret standpunt van ziggo c.s. bekend was
dat zij niet vrijrvillig de NAW-gegevens
.,
verstrekken'

'

:

.

,

.

.

.

:

,

.

omtrènt de privacybelangen
ã* u.iãti.en lp-adreshouders. ook de
mededering van ziggo c.s. dat r¡
u.r.ia is oä de"""
;;d*;;;;vindende
gegevens
bewaren totdat in een bodemproiedure
uitspraat is leaaan,
niet
dat DFw
belang meer heeft bij een besiissing

in kortieding,

Lr"t"*

ã*aJ lù ¡ìr

re
geen

r;;;;piaatsvindt

en

princþiele karakter van

de zaak en onontkeerbaarheid van
her

7i^^^-- c.s. t-- . r
.
Volgens Ziggo
leent de zaak zich niet voort kort geding
omdat de zaak
complex is en te principieel van aard.
voorts zou het verstrekJän van

zijn,

-----':'-"

te

de NAW-oegeverrs
¡\n rv-\rsë'eYcr

4'3'l'

'De voorzieningenrechter
is van osrdeel.dat rle rechtsvraag die ter
beoordeting
nie.t dusdanig ingewikkerd en principieer
van aard il
dat de zaak om
die reden niet geschiktis om.in kort geiing
t! beslissen. ook;;;;;rkeerbaarheid van de
gevolgen van een toervijzend vonnis'in
rcoã ge{ing (ars de
e;g*;rlun verstreh, is dir nier
meer ongedaan te maken) is geen omstandígieio
¿]e tei¿t tJifi., oor¿*.1 dar DFW in haar
vordering niet kan worden ontvongen of dat"deze
reeds om die reden zou moeten worden
afgewezen' De onomkeerbaarh_eidlan
de gevolger
;;;r.äìsï-¡¿ rlie dient te worden
meeg€ngrnen bij het oordeer of de gevraagde
voorziening toe*¡rla"u, is.

voorlig

;;;"ft;^.k

it;;

onderzoek recxipio in het kader vun
wprAVG en de schendittg vøn bewaarrcrnijnett

4'4'

De voorzieningenrechter komt, anders dan
door Ziggo c.s. is bepleiq tot het oordeel
dat niet (voldoende) aarrnemerijk is ¿at
äe ,u¡rr ruurrop DFW haar onder¿oek door

Tecxipio heeft laten uitvoeren

naarmogelijlce illegale i"t*r"uJ"., uån a, Film
in strijd is
geschied met de regels van de Wet
Uesðherming persoonsgegevens (rWbp) en
de
Algemene
verordening Gegevensbescherm ing (AVG).
Dãartoe geuirrä
vot

gùae.

,

4-4.1
De AP heeft in december 20 r 7 besloten
dat de wijze rvaarop DFW onderzoek
rvilde doen ecn rechtmatige vlligrking
var persoonsgegevens inhÍerd onder de toen
geldende regels van de wbp. DFw
heãft gr*r.la ¿at ¿"e äp ¡" ¿ãit"àrr ook gesproken
heeft
met medewerkers van Tecxipio over de ,uì¡r"
*¡*op het onderzoek zou praatsvinden,
.;.. ...
-..

.

.. .. '

,

.

ì

'

:r

.

gevorderde '

4'3'

gçen voorlopige maatregel

.r

van
¡rr '.
als
-

heeft.

cunplexil.elt

.

zichzerf
i¡egaat

(op
onrveersproktn)
heeft om zó spoediglogãiür,
re
maken aan het
dorvnlo¿den van ?:l..n.s
(film)content via Bit'Torrent-netwerken,
aan rvclk belang het voorgenomen
handeten van DFw kan bijdragen.
ook desterting d.aã;;;roaden in omvang
srerk
afneemt doordat het illegaie uJk¡tten van
films
met
behulp
streaming, leidt niet tot cen andei oordeel,
omdat het dorvnloaåen
look dat staat
onweersproken vast) nog steeds een
niet te verw.aarlozen omvang
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4.4.2.

DFW heeft ter zitting gemotiveerd gesteld dat Tecxipio haar onderzoek gedurenge
de periode 21 december 20U.tot en met 2 februari 2018 ook daadwerkel ijk conform de
geldende rqgels (wsaronder oqk h9t Pro!-o-cgl) heeft u itgevo erd gn dat ook zal blijven
doen.

:. .:
: ..

''.:

..t'

De opmerking van de AP,dat met ¡ngang van 25 mei 2018 de bepatingen van de

.4.4.3.

.

,

AVG van toepassing zijn en dat haar oordeel over de rechtmatigheid van

àe

'.

gegevensverwerking dan anders kan zijn (zie bladzíjde 13 van het definitieve besluit),
betekent
niet autontatisch dat op grond van de AVd geen sprake meer kan zijn van eãn
.
- . rechtmatige venverking
van de persoonsgegevens door Tecxipio, Van omstandigheden die
tot het oordeel leidcn dat de uitvoering van het onderzoek doór Tecxipio op gron'd van de
AVG wel een onrechtmatige venlerking van persoonsgegevens optev"tt is tä.zittine niet
(rlotdoendg)

gebleken.

- ' '

?

:-

r'

:

-i-;-';: --'-

'

4.5.

Dat DFW de door haar in het Protocol gestelde en door de AP goerlgekeurde
bewaa¡termijnen heeft geschonden, is evenmin gebleken. De eerste terniijn iide periode
rvaarbinnen de berverker (Tecxipio) na r.astlegging van de gegevens dezJverstrekt aan
DFW: Deze termijn bedraagl veertien aagen. Een redelijke uitleg van deze bepaling brengt
met zich dat de bervaartennijn van veertien dagen begint te topen na afloop van deleriodi
.. van het onderzoek (dus veertien dagen vanaf 2 februari20lS) en niet, zoals Ziggo C.s. stelt,
. dat dit geldt per individueel lP:adres vanaf het.momelt waâr9p rlit sp-ecifieke à'd-res door
'

: - l'

:.'..
.:: .'1

l

Tecxipio is

:..'-..'
::

1

vastgelegd.

,4.5,l. :

..:....

'

| ..'
::.

aanleíding of mogelijkheid vormen tot het ondememen van veno lgacties, zoals het
. achterhalen van nadEre persoonsgeg€veffi van de betrokkene(n) via de internet provider
Deze termijn bedraagt dqie maanden, DFW heeft bij brieven van 6 april20l8 en 4 mei20l8
aan Ziggo c.s. kenbaar gemaakt van welke lP-adressen zij NA W-gegevens rvenst te
ontvangen. Deze brieven zijn binnen de ternrijn r.an drie maanden.na ornmekomst van de
: eerste termijn van ¡leertien dagen door Ziggo c.s,

De hveede termijn betreft de periode rvaarbinnen DFW dient te bepalen in hoeverre
de door haar van Tecxipio onwangen vastgelegde gegevens van BitT onentgebruikers een

.

vettelijke

4-6.

basis vqor de inge-stelde vordgring

De voor¿ieningenrechter is van oordeel dat de omstandigheid dat er geen specifiek

wettelíjke civielrechtelijke regeling is die een Internet Service Provider (lSP) áb Ziggo c,s.
,'9nder omstandigheden verplicht tot afgifte van klantgegevens, niet betekent dat artiiãl
' 6:162 BW, zoals uitgelegd in het anest Lycos/Pessers van de Hoge Raad van25
november
''2005 (ECLI:NL:FIR:2005:AU4019) niet als wette!ijle grondslag voqr egn dergelijke afgifte

4.6.1. In het vonnis in kort geding van l6 dece mber 2015 van deze rechtbank is reeds
.overwogen (ECLI:NL:RBMNE:2015:8974, rov 4.5), dat ¡le enkele ornstandigheid dat na het
arrest LycosÆessers de e-Privacyrichtlijn (nr. 2002/58) is getmplernenteerd ei artikel l5
van die richtlijn een specifrçke wettelijke basis vereist voor het opvragen van
: privacygevoelige gegevens
als NAW-gegevens, niet betekent dat artiÈel 6:162 BW, zoals
uitgelegd in dat arrest, niet als een dergelijke rvettelíjke basis zou kunnen.gelden. Wat daar
'
is ovenvogen en beslisl geldt ook

''

hier.

Ø2Ø4?Ø7Ø79;
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4.6.2.

Ook het beroep van Ziggo c.s. Õp het anest vân het Europees Hof van Justitie
inzake Promusicae/Telefónica van 29 januari 2008 (C-2751t6) leidt niet tot een ander
oordeel. Aan Ziggo c.s. kan u'orden toegegeven dat in het arrest is beslist dat de lidstaten
niet verplicht zijn rvenelijke maatregelen te treffen die edoe kunnen leiden dat
petsoonsgegevens in het kader van een civiele procedure moeten rvorden meegedeeld (rov
70) alsook dat de Nederlandse wetgever geen specifìeke rvetteiijke civielrechteli¡ke regeling
gemaakt heeft die een provider als Ziggo c.s. onder omstandighedsn verplicht tot afgifte van
klantgegevens. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieníngenrechter betekent dit echter
niet, zoals door Ziggo c.s. rvel is betoogd, dat het op artikel 6: I 62 BW gebaseerde en door
de Hoge Raad als juist bevonden criterium zoals genoemd in het arrest Lycos/Pessers,
daarmee niet meer van toepassing is. Dit geldt te meer, omdat er geen aanleiding is om aan
te nemen dat het door de Hoge Raad bekrachtigde criterium in conflict komt met de
uitlegging van de in Promusicae/Telefónica genoemde diverse Europese richtlijnen,
grondrechten ofandere algemene beginselen van gemeenschapsrecht en het Hofverder ook
nadrukkeliik geoordeeld heeft dat het verstreklien van persoonsgegevens ter beschenning
van het auteursrecht niet is uitgesloten.

4.6.3.

Het beroep van Ziggo c,s. op her anest Sunday'Iimes (EHRM,26 april lg?g,
6538/74) verzet zich er evenmin tegen dat in dit kort geding artikel 6:162 BW, zoals
uitgelegd in het arrest Lycos/Pessers van 2005, als wettelijke grondslag voor afgifte blijft
gelden. FIet anest van Sunday l"imes is van vóór de uitspraak van de Hoge Raad. Bovendien
betekent de door Ziggo c.s. gestelde omstandigheid dat het arrest Sunday Times is gegeven
voor partijen afkomstig uit GrooþBrittannië, zünde een 'common law'land, niet <tat dit
anest om die reden geen betekenis kan hebben voor Nederland als een 'civil law'land. Zoals
in het kortgedingvonnis van l6 december 2015 ook al is overwogen, is het begrip 'rvet' in
het EVRM namelijk niet beperkt tot de wet in formcle zin, maar strekt dit begrip zich uit
over het gehele nationale recht (dus ook het ongeschreven recht), mits het nationale recht
voldoende toegankelijk is en de gevolgen daarvan voorzienbaar zijn

(ECLI:NL:RBMNE:2015:8974,rov 4.5), Aan deze voorwaarde is voldaan.
twsenconelusie

.

Gelet op het voorgaande is de voorz ieningenrechter van oordeel dat er niet van uit
kan rvorden gegaan dat, zoals door Ziggo c.s. is betoogd, hettoetsingskader van het anest
4.7

Lycos/Pessers is 'ingehaald door de Europese jurisprudentie en helemaal niet meer relevant'
is. Naar voorlopig oordeel kan artikel 61 162 BW, zoals uitgelegd in het anest Lycos/Pessers,
dan ook als rvettelijke grondslag voor de afgiffe van NAW-gegevens blijven gelden,

.

::.

4.8,

Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat het in het anest Lycos/Pessers
gegeven toetsingskader ook van toepassing geacht kan worden op Ziggo c.s. in haa¡
hoedan ighe id van acces provider (ECLI ;NL:RBMNE :20 I 5 ; I 97

toepassing

4.9.

toe

4, rav 4.6).

lsingskader LycoslP essers

Voor de beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden Ziggo c.s.
identifrcerende gegevens van haar klant aan DFW moet vershekken, zijn met name de
rlolgende krvesties van belang:
is het voldoende aannemelijk dat het downloaden van de Film met behulp van
BitTonent-nehverken onrechtmatig is jegens DFW;

a.

vriidag
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b.
c.
d.
4.10.

heeft DFW een reëel belang bij de verkijging van dc NAW-Gegevens;
is het aannemel¡jk dat er in dit concretc
minder ingrijpende mogelijkheid
bestaat om de NAW-Gegevens te achterhalen;
brengt de añveging van de betrokken belangen van DFW, Ziggo c.s. en haar
abonnees brengt mee dat het belang van DFW in dit geval zwaarder dient te wegen-

j*"fg..n

De voorzieningenrechter stelt voorop dat sinds het anest van het Hof van Justitie

van l0 april 2014 (C-2014112) ook voor Nederland gcldt dat het illegaal dorvnloaden van
auteursrechtelijk beschermd rnateriaal onrechtmatig is jegens degene die de intellectuele
eigendomsrechten heeft. Voor de uploader van dergelijk materiaal stond dat al eerder vast.

l. Daarmee geldt als uitgangspunt dat degene die via een BitTonent-netR'erk de Film
illegaal dorvnloadt onrechtmatig handelt jegens de intellectueel eigendomsgerechtigde.
Kenmerk van een BitTonent-netwerk is bovendien dat degene die de Film dorvnloadt ook
rveer actief meewerkt aan de upload van de Film.
4-l

4.12.

Ziggo c.s. rvordt niet gevolgd in haar standpunt dat er geen sprake hoeft te zijn van
een lE-inbreuk door de houders van de lP-adressen, omdat Tecxipio, als deetnemer van het
BitTonent-nehverk, door middel van een eigen upload de film juist met toestemming van
DFW aan derden ter beschikking heeft gesteld. DFW heeft ter zitting (gemotiveerd)
aangevoerd dat de door Tccxipio gebruikte software dusdanig is aangepast dat er door haar
geen materiaalwordt geiipload.In het door DFW als productie I6 overgelegde rapport van

Nigel John Borves Young rvordt onder 3.3.2. ook gemeld dat er door Tecxipio niet geüpload
rvordl De enkele stelling van Ziggo c.s. dat dit niet ksn, is onvoldoende om in dit kort
geding san te nemen dat Tecxipio daadrvcrkelijk uploadt,

4.13.

DFW kan zich, in het kadervan het geldende Europese recht, beroepen op een
hoog beschenningsniveau van auteursrechten met bijbehorende effectieve sancties en
rechtsrniddelen (zie ook het anest Bastei Lübbe van het Hof van Justitie van l8 oktober

201t, C-l49ll7).Om effectief te kunnen optreden tegen illegale dorvnloaders heeft DFW in
beginsel een reëel belang bij het verkrijgen van de persoonsgegevens van de houder van de
IP-adressen, via welke adressen de Film illegaal gedownload is.

.

4.13.1
De (vermeende) omstandigheid dat de Fitm via de door DFW omschreven concrete
IP-adressen is gedownload, betekent overigens niet dat de houder van een rlergelijke

internetaansluiting, die klant van Ziggo c.s. ís, ook daadwerkelijk de inbreukmaker is,
danweljegens DFW aansprakelijk is voor eventuele inbreuken die met zijn aansluiting zijn
begaan. DFW stelt ter zitting dit onderscheid te onderkennen en te erkennen, echter hét ais
productie I I overgelegde eigen persbericht van 2l december 2017 betreffende de aanpak
van illegale downloaders van de Film, wijst erop dat DFW degene van rvie zij de
contactgegevens wenst te on&ângen (de houder van het lF-adres) aânrnerkt als de illegale
downloader. Qok in de dagvaarding (randnummer 58) en in de pleitnotitie (bladzijde 23)
wordt door DFW zonder meer gesteld dat de abonneehouder (die klant van Ziggo c.s. is en
houder van het lP-adres) aansprakelijk is voor eventuele inbreuken. DFW baseert zich
daarbij onder meer op het arrest Bastei Li.ibbe van het Hof van Justitie van l8 oktober 20l B
(C-149/l 7). Uit dit arrest volgt echter dat - kort gezegd . de houder van een
internetaansluitittg, die ook aan anderen ter beschikking is gesteld (o.a, gezinsledcn), niet
automatisch aansprakelijk is voor een via die aansluiting gemaakte inbreuk, op deze
persoon rust ì¡/e[ een zogenaamde secundaire stelplich! inhoudende dat hij dient aan te
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gevel d¿t antleren ntogêlijk inbreuk hebben gemaalú via zijn internetaansluiting en dat hij
ook de identheit van de betreffende personen vermeldg ook indien het gaat om
þzinsledãn.
Ook als het er (slechts) om gaat de houder van het lP-adres/de internetaãnstuiting te kunnen
aehte¡halen om deze met het downloaden te confronteren en gelegenheid te biedãn in
verband daarmee naar een ander te venvijzen, volg daaruit Aãt nfW in beginsel belang
heeft bij afgifte van de NA.w-gegevens van de houder van de ínternetaanslu{¡ng *.fluro; o-*
inbreuk is gepleegd.

4.14.

DFW heeft niet gesteld dar zij getracht heeft om op andere rvijze achter de
persoonsgegevens van de door haar gestelde inbreukmaker te komen. Ter zitting heeft

DFW

echter voldoende aannemelijk gemaakt dat een minder ingrijpende mogelükheid om de
NAW-gegevens te achterhalen van een gebruiker van een B¡tTonent-neh¡,erk niet aan de
orde is. De door Ziggo c.s, genoemde altematieven (de ittegale downloader binnen het

BitTorrent-netwerk benaderen via een chai-app om deze erop te wijzen dat men illegaal
handelt en dat de inbreuk moet worden gestaakt alsook de mogelijkheid om gebruikle
maken van decoy-files en spoofed content) leveren in ieder geval geen identificeerbare
pers00nsgegevens op.

4.15.

Bij

de onder 4,9. onder d, bedoelde belangenafrveging rvordt het volgende van

belang geacht.

4'16.

De voorzieningenrechter acht het aannemelijk, eoals door Ziggo c.s. ook is gesteld,
dat vanaf het rnomeni dat DFW in 2015 bekend gemaakt heeft te rvillen gaan optreden tegen
de (kleine) illegale downloader, het dorvnloaden via BitTorrent-netrverken (steik) is
afgenomen en dat het illegaal streamen (sterk) is toegenomen. Dit betekent niet dat DFV/
om die reden geen (voldoende) belang meer kan hebben bi1' afgifte van de NAW-gegevens.

Niet gebleken is immers dat het dorvnloaden via BitTorrent thans nog slechts op
venvaarloosbaar kleine schaal geschiedt en dat om die reden het belang van DFW op afgifte
van de NArW-Gegevens te gering is.

4-17.

Wel moet er van uit worden gegaan dat de lE-inbreuk op de Film door middel van
een dorvnload via een BitTorrent-netwerk volledig op zichzelf staat. Voor elk lP-adres is
-sprake van niet meer dan een eenmalige inb¡euk op die intellectuele eigendomsrechten.
DFrvV heeft ook gemeld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de persoon achter

een specifiek lP-adres ook betrokken zal zijn bij andere illegate dorvnloads. Dit maakt het
belang van DFW bij afgifte van de NAW-gegevens niet extra groot.
t::--.
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18.

Het is aannemelijk dal indien de inbreuk is vastgesteld, DFW recht heeft op een
schadevergoeding. Het bedrag dat DFW thans çenst te ontvangen, vermoedelijk € 150,--, is
'echter op geen enkele rvijze onderbouwd en niet is uitgesloten
dat in het door DFW te
vragen schadebedrag ook elementen van een boete zitten. Dat de sancties bij de handhaving
v¿n het suteursrechl doeltreffend en evenredig moeten zijn en de sancties ook bijzondere
'preventieve werking moeten hebben, betekent echter niet dat er ruimte is voor punitieve
. elementen bij een schadevergoeding. De bestaande onduidelijkheid over het daidwerkelijk
te vragen (schade)bedrag en de samenstelling daarvan, werkt bij de aftveging van alle
belangen in het nadeel van DFW.
4'

19.

4'
In het Protocol wordt op bladzijde 4 gemeld dat DFrW, tvanneer de identiteit van de
abonnee is vastgesteld, voornemens is deze betrokkene persoonlijk te benaderen om hem te
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informeren over het onderzoek en hem aan te spreken van$€ge gedragingen die inbreuk
,
maken op het Buteursrecht. DFW heeft in het Piotocol daarvo-or-vi¡f ntgãlijke acties
Deze gaan van het sturen van een rvaarschuwing uun áe betrokicene (stap l) tot
.fesclreven.
'het
sturen van een dagvaarding rvaarin nâast een verbod en kostenvergoeding ooÈ
schadevergoeding rvordt gevorderd (stap 5). Stap 3 betreft het zendeÑrn oni., meer een
schikkingsvoorstel, maar over de hoogte van het ter schikking aan te bierlen bedrag zwrjgt
het Protocol' DFW heeft in haar persbericht van 2l decembei20l T kenbaar g**oàia ¿aiz¡i
de houdcr van het lP-adres direct een schikkingsvoorstel van e 150,-- zal doen, maar in
een
Volksk¡antartikel van I september 2017 is vermeld dat DFW aan 'honderden euro's' per
geval' denkt. De door DFW te kiezen handehvijze is in eoverre ongewis. Ook zijn .t g*rn
voorbeeldbrieven getoond ofverdere rnededelingen gedaan over dà inhoud uan ä.
briËven
dic DFW, na toervijzing van de vordering, daadrverkelijk naar de ktanten van Ziggo c.s. zal
gaan sturen. Aldus is ook niet helder of, en zo ja, op rvelke rvijze DFW in de te
zenden
brieven aan de houder van het lP-adres meedeelt wat - in het gevat hij niet zelf de i[egale
dorvnloader is - rechtens zijn positie is, in de zin zoals hiervoðr ondei +. I :. t . is aangeãuid.

4.20,

In het Protocol is een hoofdstuk opgenomen over het rvaarborgen van de rechten
van betrokkenen (hoofdstuk 7), In dit hoofclstuk wordt onder m€er een klachrenprocedure
beschreven (7.6) en rvordt uitgelegd hoe rvordt gehandeld indien de daadrverkel'ijke
inbreukmaker minderjarig is (7.5). DFW heeft ter zittíng nier aangegeven of en åp welke
wijze zij de aan te schrijven personen actief zullen rvijzin op dezã rvaarborgen.

4'21'
h9t_l9nreer van Zíggo c.s. dat haar klanten niet bestand zullen zijn tegen het
-.^Op
'geweld' r'an DFW met haar advocaten en om die reden na ontvangst van de brief van DFW
gËwoûn zrullen betalen in plaats van hun recht te halen (ook *unn*ã, de houder van
het Ip' adres niet zelf de dorvnloader is), hceft DFIV gesteld serieus
met eventuele reacties van
klanten van Ziggo c.s. om te gaan (conform het protocot). Daarmee gaat DFW wel (erg)
gemakkellik aan dit voor Ziggo c.s. en haar klanten belangrijke punt voorbij, Oe opmeií<ing
van DFW ter zitting dat er een brief zal worden gestuurd õniat lr dan rustig zal wàrden
afgervacht wat de reactie zal zijn, is erg mager, zeker in de omstandigheid dat de inhoud van
de brief niet (voldoende) bekend is. Op dit punt had van DFW meer informatie van Ziggo
c-s. verwacht mogen worden over de mededelingen die zij voornemeris is te doen *n
ãõ
houder van het lP'adres, om voldoende te kunnen beoordelen of zij daarbij de juridische

werkelijkheid. recht doe¡ gn zich dagbij yoldoende gelegen laat tiggen

die adreshouder.

'

^un

d.

úelangen van

4'22. De hiervoor genoemde ongervisheid over de ínhoud van de door DFW tE verzenden
brieven en de vraag hoe zij voor het overige de houders van de lP-adressen tegemoet zal
tre$en, werkt bij de añveging van alle belangen in het nadeel van DF!W.
4.23.
de tocts

De voorzieningenrechter is op grond van dit een en ander van oordeel dat, hoervel
de punten a, b en c, zoals onder 4.9. genoemd, in het voordeel van DFW uitvalt,

Yan

in dit geding onvoldoende door DFW is aangevoerd om de onder 4.9 bü d genoemde
belangenafueging in haar voordeel te doen uiwallen. Dat betekent dat er in dit geding
ook
onvoldoende grond bestaat voor het oordeel dat Ziggo c.s, onrechtmatig jegensbrrf
handelt door haar medewerking te rveigeren aan de verstrekking van NÃW--gegevens van de
.
onder 2.5. en2.7. bedoelde lP-aclressen.

.
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.4.24. ook åls ten gunste van DFW geheer voorbij \\.ordr gegaan aan de door ziggo c.s.
,(gemotiveerd) gestelde onjuistheden en inconsisteniies van dì door DFW samengeit*elds
,lP-lijsten, aan het door Zíggo c.s, gestelde vereiste van ten minste drie combinatles van een
'lP-adres met datu¡n en t¡-dstippen bij dynamisclre fP.adressen, aan de door Ziggo c.s. geuite
kritiek op het door DFW overgelegde rapport van Young ou"i h.t Tecxipio NÁ"R s-syie*,
'leidt dit niet tot een andere uitkomst dan onder 4.21 is venvoord. Het ¿ou slechts betekenen
dat de legitimiteit, de krvaliteit en de uitkomst van het onder¿oek vast staat, maar
dat staat
- -los van de onder 4,9. onder d. bedoelde belangenafiveging en het daarop g.bos.erd*

:eindoordeel.

':

Conclusie

4.25.

Op grond ven het vorensraande komt de vordering niet voor toervijzing in

aanmerk lng.

4.26.

DFW zal als de in het ongelijk gesrelde partij in de proceskosten rvorden
veroordeeld, De kosten aan de zíjde van Ziggo c-s. worden begroot op:
639,00
- stlsris advæâar
000

griffierecht

€

€

l'otaal

1.569,00.

De bslissing
De voorzien ingenlechter

*üst

de vorderingen

af

5.2.

veroordeeh DF.w ín de proceskosten, a3n
{e zijde van ziggo c.s, tot op heden
begroot op € 1.569,00,

5,3.

veroordeelt DFW in de na dit vonnis ontstäne kosten, begroot op € 157,00 aan
salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorrvaarde dat DFW niet binnen l4 dagen
na
aanschrijving aan het vonnis hceft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak
heeft plaatsgevonden, nìet een bedrag van € 82,00 aan silaris advocaaien de explootkosten
vun be!"llning van
1 ,

de_qitsp¡aak,

5.4,

,

verklaart dit vonni¡ rvat Þc¡rqft ae ko5renveroordeling uiwoerbag¡ bij voonaad.
s is gervezen door mr. R.A, Steenber gen, bijgestaan do.or rnr

uitgesproken op

I februari 20lg
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