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INLEIDING 

Begrip 

1. Een mobiele applicatie of ‘app’ is een toepassingssoftware ontworpen voor het gebruik 

op een smartphone of tablet. Met toepassingssoftware wordt software bedoeld die gericht is 

op het vervullen van een andere taak dan het aansturen van de hardware 

(besturingssoftware). Voorbeelden van dergelijke andere taken zijn het ontvangen en 

verzenden van e-mails, surfen op het internet, muziek afspelen etc. Software, op zijn beurt, is 

een ontastbaar geheel van codes dat de hardware waarop hij geïnstalleerd is, toelaat om 

taken en processen uit te voeren. Op het laagste niveau is software machinetaal die bestaat 

uit korte opeenvolgende combinaties van cijfers en letters, de ‘doelcode’. Op een hoger 

niveau wordt software uitgedrukt in programmeertaal, die woorden en afkortingen bevat. 

Men kan software dus uitdrukken door middel van een verzameling woorden en tekens. Dit is 

de ‘broncode’, een soort tekst1. 

2. Apps worden aan de eindgebruiker ter beschikking gesteld via een officieel 

distributieplatform. Het besturingssysteem van de gebruiker bepaalt via welk platform hij of 

zij de apps kan downloaden. Apple smartphones en tablets worden bestuurd door het ‘iOS’ 

systeem. Apps die compatibel zijn met iOS kan men downloaden op de ‘App Store’. Applicaties 

voor Windows smartphones en tablets kan men vinden op de ‘Windows Phone Store’ en apps 

voor Blackberry smartphones worden aangeboden op ‘Blackberry World’. De meeste andere 

smartphone en tablet producenten zoals o.a. Samsung, LG, HTC en Huawei ontwikkelden geen 

eigen besturingssoftware en maken gebruik van Google Android. Het downloadplatform van 

Android is de ‘Google Play Store’. Op het einde van 2013 was de wereldwijde 

smartphonemarkt m.b.t. mobiele besturingssystemen en distributieplatformen als volgt 

verdeeld: 

  

                                                      
1 B. BURD, Beginning Programming with Java for Dummies, Hoboken, New Jersey, Verenigde Staten, John Wiley 
& Sons, 2012, 9-18. 
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MARKTAANDELEN SMARTPHONE BESTURINGSSYSTEMEN 

Google Android / Google Play Store 78,1 % 

Apple iOS / App Store 17,6 % 

Windows / Windows Phone Store 3,0 % 

Blackberry / Blackberry World 0,6 % 

Andere 0,7 % 

Bron: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 12 februari 20142. 

3. Naast de officiële platformen bestaan ook een aantal externe platformen. Android laat 

concurrentie op zijn app markt toe. Samsung en LG hebben bijvoorbeeld een eigen 

distributieplatform voor Android apps. Op Apple toestellen is de App store echter het enige 

officiële platform. Er bestaan andere distributieplatformen, zoals bijvoorbeeld Cydia, maar om 

deze te kunnen gebruiken moet men een ‘jailbreak’ (het opheffen van de geprogrammeerde 

beperkingen in de besturingssoftware) uitvoeren. 

4. Het feit dat apps enkel verhandeld worden via online distributieplatformen betekent dat 

ze nooit worden geleverd op een materiële drager (CD-rom, DVD, USB stick etc.). De gebruiker 

kan de app rechtstreeks op zijn toestel downloaden. Op de gevolgen hiervan wordt verder in 

deze masterproef uitgebreid ingegaan3. Ook andere auteursrechtelijk beschermde werken die 

vroeger op materiële dragers werden verkocht, worden tegenwoordig steeds vaker via 

internet gedownload. 

5. Smartphones en tablets zijn minder krachtig dan de gemiddelde desktop of laptop 

computer en app ontwikkelaars moeten hier rekening mee houden. Apps bestaan dus meestal 

uit relatief eenvoudige programmatie in vergelijking met desktop computerprogramma’s. De 

meeste apps worden ontwikkeld met het oog op de uitvoering van één enkele taak of een 

verzameling van taken. Sociale media worden op computers bijvoorbeeld geraadpleegd via de 

webbrowser. Dit kan in principe ook op een tablet of smartphone. Om gebruiksvriendelijkheid 

te garanderen ontwikkelden de voornaamste sociale-mediabedrijven toch een app die enkel 

                                                      
2 X, “Android and iOS Continue to Dominate the Worldwide Smartphone Market”, 12 februari 2014, 
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24676414 (consultatie 14 augustus 2014). 
3 Zie: Deel II, 6.3.4. De communautaire uitputting. 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24676414
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dient voor het raadplegen van hun media platform (Bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Foursquare, etc.). 

Oorsprong 

6. De digitale technologische revolutie kwam voor het eerst massaal de huiskamer binnen 

in de late jaren ’70, toen bedrijven zoals MITS (de ‘Altair 8080’, 1975), Apple computers (de 

‘Apple I’, 1976), Commodore International (de ‘Commodore PET’, 1977) en IBM (de ‘IBM 

Personal Computer’, 1981) computers begonnen te produceren, gericht op het grote publiek4. 

7. Toen Tim Berners-Lee in 1990 het ‘World Wide Web’ uitvond, werd het mogelijk om al 

deze persoonlijke computers met elkaar te verbinden. Het systeem gaf iedere webpagina een 

standaard adres (de ‘Universal Resource Locator’ of ‘URL’). Berners-Lee schreef ook het eerste 

‘Web browsing’ programma dat gebruikers toeliet webpagina’s te openen5. 

8. De opkomst van het breedband internet in het begin van het nieuwe millennium zorgde 

ervoor dat men informatie veel sneller kon verspreiden of opvragen. Het werd voor iedereen 

mogelijk om gemakkelijk grote bestanden zoals muziek, foto’s en videofragmenten onderling 

te delen. Hierop werd handig ingespeeld door de ontwikkeling van online marktplaatsen voor 

muziek zoals iTunes in 2003 en de oprichting van websites zoals YouTube en Facebook in resp. 

2005 en 2006. 

9. Gelijktijdig met de opkomst van het breedband internet groeide ook de populariteit van 

‘palmtop’ zakcomputers. Deze kleine computers met aanraakscherm en mogelijkheid tot 

internetverbinding waren de directe voorloper van de smartphone (Van Dale: 

“mobiele telefoon met extra functies, bv. internet en navigatie”). De eerste smartphones 

bevatten standaard programma’s zoals een webbrowser, een e-mail programma, een agenda 

en een adresboek, maar het was niet mogelijk om nieuwe programma’s te installeren6. Hier 

kwam verandering in met de lancering van de ‘App Store’ en de ‘Android Market’ in resp. juli 

                                                      
4 G. O’REGAN, A Brief History of Computing, Londen, Engeland, Springer, 2012, 60-65. 
5 G. O’REGAN, A Brief History of Computing, Londen, Engeland, Springer, 2012, 106-107. 
6 D. POGUE, “A Place to Put Your Apps”, The New York Times, 5 november 2009, 
www.nytimes.com/2009/11/05/technology/personaltech/05pogue.html?pagewanted=all&_r=0 (consultatie 14 
augustus 2014). 

http://www.nytimes.com/2009/11/05/technology/personaltech/05pogue.html?pagewanted=all&_r=0
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en oktober 2008. Via deze distributieplatformen konden gebruikers voor het eerst apps, 

ontwikkeld door derden, downloaden en installeren op hun smartphone. 

Economisch belang 

10. Smartphones en de bijbehorende apps zijn nu al niet meer weg te denken uit het 

dagelijks leven. De evolutie van het aantal verkochte smartphones in de EU en de wereld, en 

het aantal wereldwijd gedownloade apps, wordt geschetst in de onderstaande grafiek. 

 

Bron: The European App Economy Report7. 

11. De app-markt dankt haar succes aan haar laagdrempelig karakter. De lage distributie- 

en marketingkosten hebben geleid tot een golf van innovatie met niet te onderschatten 

effecten op de economische groei, de arbeidsmarkt en het welzijn van de consument. 

  

                                                      
7 X, “The European App Economy, Creating Jobs and Driving Growth”, 4 september 2013, 
www.visionmobile.com/product/the-european-app-economy/ (consultatie 14 augustus 2014), 6. 
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12. In december 2012 bezat 57% van de inwoners van de grootste 5 EU-landen (Duitsland, 

Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje) een smartphone8. Bijna zes op de tien 

inwoners van deze landen is dus eindgebruiker op de app markt. In België verloopt bijna 20% 

van het internetverkeer via smartphones en tablets. In 2012 maakten smartphones en tablets 

samen 72% van de verkochte multimedia toestellen (desktop en laptop computers, 

smartphones en tablets) uit. In 2013 was dit aandeel reeds gestegen tot 79%. Als deze trend 

zich voortzet, wordt in 2017 de kaap van 90% bereikt9.  

13. De Britse marktanalysebureaus Vision Mobile en Plum Consulting schatten het aantal 

direct door de app-economie gecreëerde arbeidsplaatsen in de EU op 529.000. Het 

leeuwendeel (62%) van de werknemers in deze sector is softwareontwikkelaar. Het overige 

deel bestaat uit managers (30%), marketeers (4%),ontwerpers (3%) en analisten (1%). Daar 

bovenop komen nog eens 180.000 EU inwoners die zich in bijberoep of als hobby bezig houden 

met de ontwikkeling van apps10. 

14. De EU staat in voor 25% van de wereldwijde productie en consumptie op de app-markt. 

De EU-consumptie van app-gerelateerde producten en diensten bereikte in 2012 een waarde 

van € 10,2 miljard. De waarde van de EU-productie is nagenoeg identiek, nl. € 10,3 miljard. 

15. Moeilijker in cijfers uit te drukken, maar misschien wel het belangrijkst van al, is de 

impact die apps hebben op het algemeen welzijn van de consument. De manier waarop 

mensen communiceren, heeft enorme veranderingen ondergaan door de opkomst van apps 

zoals Facebook, Twitter en Instagram. Videotelefonie is gemakkelijker en goedkoper dan ooit 

dankzij Skype en het sturen van tekstberichtjes gebeurt ondertussen vaker via WhatsApp dan 

via SMS11.  

  

                                                      
8 X, “Smartphones Reach Majority in All EU5 Countries”, 15 maart 2013, 
www.comscoredatamine.com/2013/03/smartphones-reach-majority-in-all-eu5-countries/ (consultatie 14 
augustus 2014). 
9 S. VAN ISEGHEM (ed.), Knack App-gids, Roularta Media Group, Roeselare, 2014, 18. 
10 X, “The European App Economy, Creating Jobs and Driving Growth”, 4 september 2013, 
www.visionmobile.com/product/the-european-app-economy/ (consultatie 14 augustus 2014), 9-10. 
11 X, “Chat App Messaging Overtakes SMS Texts, Informa Says”, BBC News Business, 29 april 2013, 
www.bbc.com/news/business-22334338 (consultatie 14 augustus 2014). 

http://www.comscoredatamine.com/2013/03/smartphones-reach-majority-in-all-eu5-countries/
http://www.visionmobile.com/product/the-european-app-economy/
http://www.bbc.com/news/business-22334338
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16. In de Verenigde Staten werd onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de impact van 

mobiele applicaties op het dagelijkse leven. Personen die deelnamen aan het onderzoek 

spaarden dankzij de efficiëntie, geboden door het gebruik van GPS, planning apps, e-mail, 

browsers etc., 88 minuten per dag uit. De ondervraagde personen hadden gemiddeld $ 174 

betaald voor hun smartphone, maar de waarde van de uitgespaarde tijd werd door de 

onderzoekers geschat op $ 12.000 per deelnemer per jaar12. 

17. De sector van de apps is dus sinds zijn ontstaan in 2008 uitgegroeid tot een belangrijk 

onderdeel van de economie. De ontwikkeling van apps is rechtstreeks verantwoordelijk voor 

honderdduizenden plaatsen op de arbeidsmarkt. Iedere smartphone- of tableteigenaar zal 

bovendien bevestigen dat het ontvangen of sturen van een e-mail, het lezen van een 

krantenartikel of  het opvragen van informatie over een treinrit nog nooit zo gemakkelijk was. 

Onderzoeksvraag 

18. In dit werkstuk tracht ik de vraag te beantwoorden hoe mobiele applicaties 

auteursrechtelijk beschermd worden naar Belgisch recht. Het betreft een juridisch onderzoek 

waarbij niet dieper dan noodzakelijk wordt ingegaan op de informatica-technische aspecten 

van de software. 

19. Hierbij wordt nagegaan wat de relevante regelgevende bronnen zijn, welke aspecten 

van de apps precies beschermd worden en onder welke voorwaarden en formaliteiten, wie 

de houder van de rechten is, waaruit deze rechten precies bestaan en welke uitzonderingen 

hierop mogelijk zijn, hoe lang de bescherming duurt, of het mogelijk is bij overeenkomst af te 

wijken van de wettelijke beschermingsregels en aan welke voorwaarden dergelijke 

overeenkomsten moeten voldoen en tot slot hoe de krachtens de wet of de overeenkomst 

toegekende bescherming gehandhaafd wordt. 

  

                                                      
12 X, “Your Smartphone Could Be Worth $12,000, New Survey Finds”, ClickSoftware, 21 mei 2013, 
www.clicksoftware.com/087d7277-cabb-431d-ae82-1514343e13f9/news-press-releases-detail.htm 
(consultatie 14 augustus 2014). 

http://www.clicksoftware.com/087d7277-cabb-431d-ae82-1514343e13f9/news-press-releases-detail.htm
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DEEL I: SITUERING EN BRONNEN 

20. Een mobiele applicatie is een creatie van de geest van de ontwikkelaar of programmeur. 

Dergelijke intellectuele verwezenlijkingen vallen onder de bescherming van het intellectueel 

eigendomsrecht. De term ‘intellectueel eigendomsrecht’ komt voor het eerst voor in 

negentiende-eeuwse Franse13 en Amerikaanse14 publicaties. De term sloeg vroeger 

voornamelijk op het auteursrecht. Onder andere het octrooirecht, merkenrecht en 

kwekersrecht vielen onder de noemer ‘industriële eigendomsrechten’. Sinds de oprichting van 

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) in 1976, echter, gebruikt men 

‘intellectueel eigendomsrecht’ als overkoepelende benaming voor alle vormen van 

bescherming van geestelijke creaties15. Hieronder wordt eerst de plaats van het intellectueel 

eigendomsrecht in verhouding met de andere rechtstakken geschetst. Vervolgens worden de 

kenmerken, gemeenschappelijk aan alle rechten van intellectuele eigendom, omschreven. 

Daarna volgt een situering van de bescherming van apps binnen het intellectueel 

eigendomsrecht. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de relevante bronnen voor de 

auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties en de handhaving van deze 

bescherming. 

1. Het intellectueel eigendomsrecht gesitueerd binnen het recht 

21. De klassieke indeling van het recht begint bij het onderscheid tussen objectief en 

subjectief recht. Objectief recht is het geheel van regels of normen die op een bepaald tijdstip 

op een bepaald territorium van kracht zijn. Een subjectief recht kan men omschrijven als “een 

door het objectieve recht aan een individu – rechtssubject genoemd – erkende of toegekende 

heerschappij strekkende tot bevrediging van menselijke behoeften.”16 

  

                                                      
13 A. NION, Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, Parijs, Frankrijk, Joubert, 1846, II. 
14 Cir. C. Massachusetts X oktober 1845, Davoll et al. v. Brown, Zaaknr. 3662. 
15 G. MEYER, S. VANDEWYNCKEL en M. VERLINDEN, Overzicht van procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 
Kortrijk, UGA, 2014, 25. (hierna: G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten). 
16 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 1: Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 87. 
(hierna: W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht 1). 
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22. Deze subjectieve rechten kan men verder onderverdelen in private en niet-private 

rechten. De niet-private rechten bestaan in de relatie tussen het individu en de staat. Het gaat 

bijvoorbeeld om politieke rechten zoals het actief en passief stemrecht17 en publieke rechten 

zoals het recht op een eerlijk proces18. De private rechten zijn rechten die een individu kan 

doen gelden tegenover andere natuurlijke personen en private of publieke rechtspersonen. 

23. Deze private rechten worden op hun beurt ingedeeld al naargelang ze in geld 

waardeerbaar en vervreemdbaar zijn. Onvervreemdbaar of extrapatrimoniaal zijn de 

persoonlijkheidsrechten zoals het recht op naam of het recht op afbeelding en de 

familierechten zoals het recht om een kind te erkennen of het ouderlijk gezag. De rechten die 

wel vervreemdbaar zijn noemt men de patrimoniale rechten of vermogensrechten. Zij zijn in 

geld waardeerbaar en worden klassiek onderverdeeld in drie categorieën: de zakelijke 

rechten, de vorderingsrechten en de rechten van intellectuele eigendom19. 

24. De zakelijke rechten geven het individu een rechtstreekse zeggenschap over een 

bepaald goed en verschillen in hoe verregaand deze zeggenschap is. Een eigenaar heeft een 

grotere macht over een goed dan een vruchtgebruiker. De uitoefenaar van een zakelijk recht 

heeft overigens geen medewerking van anderen nodig om zijn recht uit te oefenen. Een 

vorderingsrecht is verschillend van een zakelijk recht, omdat het recht geeft op een bepaalde 

gedraging van een medemens. Het geeft geen rechtstreekse zeggenschap over een bepaald 

goed en vereist wel medewerking van anderen. Intellectuele eigendomsrechten vertonen 

gelijkenissen met zakelijke rechten, maar hun voorwerp is immaterieel. Het eigendomsrecht 

heeft betrekking op een creatie van de menselijke geest20. 

  

                                                      
17 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, die Keure, 2010, 861-864. (hierna: 
J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch publiekrecht). 
18 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht 1, 95. 
19 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht 1, 95-96. 
20 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht 1, 98-99. 
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2. Kenmerken gemeen aan alle rechten van intellectuele eigendom 

25. Een mogelijke definitie van intellectuele rechten is: een geheel van subjectieve, private, 

immateriële, exclusieve en patrimoniale grondrechten die aan de maker of bedenker van een 

originele creatie gedurende een bepaalde tijd en op een bepaald grondgebied een 

monopoliepositie verlenen m.b.t. de exploitatie hiervan en waarbij deze houder derden kan 

verbieden daden te stellen die strijdig zijn met zijn recht21. 

26. Elk begrip in deze definitie is een gemeenschappelijk kenmerk van alle rechten van 

intellectuele eigendom. De betekenis van ‘subjectieve’, ‘private’ en ‘patrimoniale’ rechten 

werd reeds hoger uitgelegd22. De intellectuele eigendomsrechten zijn grondrechten23, d.w.z.: 

“Ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en 

solidariteit. […] Het genot van deze rechten behelst verantwoordelijkheden en plichten jegens 

de medemens, alsmede jegens de mensengemeenschap en de toekomstige generaties.”24 Dit 

betekent echter niet dat deze rechten onaantastbaar zijn. De bescherming moet steeds 

worden afgewogen tegen de bescherming van andere grondrechten zoals de vrijheid van 

ondernemerschap25. 

27. Het voorwerp van de intellectuele rechten is steeds immaterieel. Het beschermd 

voorwerp is een creatie van de menselijke geest. Als men een computerprogramma aankoopt, 

verkrijgt men een zakelijk recht (eigendom) op de materiële drager (CD-rom of DVD), maar 

het intellectueel eigendomsrecht gaat door de aankoop niet over. De koper mag het 

computerprogramma bijvoorbeeld niet kopiëren met de bedoeling de kopieën door te 

verkopen. 

28. Om bescherming te genieten moet een creatie “het banale of het reeds gekende 

overstijgen.”26 Bij het beantwoorden van de vraag of een werk bescherming verdient maakt 

men daarom gebruik van criteria zoals originaliteit, nieuwheid of beschikbaarheid. 

                                                      
21 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vanden Broele, 2012, 8-9. 
(hierna: F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht). 
22 Zie: Alinea 21 t.e.m. 23. 
23 Art. 17, lid 2, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 18 december 2000, afl. 364, 12. 
24 Preambule, Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 18 december 2000, afl. 364, 8. 
25 HvJ 24 november 2011, Scarlet Extended v. SABAM, C-70/10, § 46. 
26 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 13: Handels- en economisch recht. 1A: 
Ondernemingsrecht, Brussel, Story-Scientia, 1989, 289. 
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29. De intellectuele rechten zijn exclusief. Dit betekent dat enkel de houder van het recht 

exploitatiehandelingen mag verrichten, met uitsluiting van alle anderen. Als een ander een 

inbreuk pleegt door namaking, kan de titularis van het recht zich hiertegen verzetten via 

bijzondere procedures. 

30. Tot slot zijn alle rechten van intellectuele eigendom onderworpen aan beperkingen in 

de tijd en in de ruimte. Iedere creatie wordt slechts tijdelijk beschermd en na het verstrijken 

van de beschermingsduur vallen de prestaties in het publiek domein27. De beperking in de 

ruimte houdt in dat het exclusieve recht in principe slechts geldt binnen de grenzen van het 

land dat het recht verleent28. 

3. Softwarebescherming gesitueerd binnen het intellectueel 

eigendomsrecht 

31. De rechtstak van het intellectueel eigendomsrecht wordt traditioneel onderverdeeld in 

twee subcategorieën: het auteursrecht enerzijds en de industriële rechten anderzijds. De 

eerste categorie beschermt de traditionele auteurscreaties zoals werken van letterkunde, 

muziek en beeldende kunsten, maar ook minder traditionele realisaties zoals 

computerprogramma’s en databanken. De tweede categorie bevat de octrooien, de 

industriële tekeningen en modellen, het kwekersrecht en het recht betreffende de 

bescherming van topografieën van halfgeleiders (‘chips’). 

32. Zoals eerder vermeld29 bestaat een app uit een ‘broncode’, geschreven in 

programmeertaal. Iedere app kan dus worden uitgedrukt als een soort tekst. Om deze reden 

worden apps gelijkgesteld met literaire werken en dus beschermd door het auteursrecht30. 

Een analyse van deze beschermingstechniek is het doel van deze masterproef. Sinds het einde 

van het vorige millennium gaan stemmen op om computerprogramma’s aanvullend te 

                                                      
27 Uitzonderingen op dit principe zijn het merkenrecht en het recht op databanken. Beide rechten zijn weliswaar 
in duur beperkt, nl. resp. 10 jaar en 15 jaar, maar zij kunnen onder bepaalde voorwaarden onbeperkt verlengd 
worden. 
28 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 10-11. 
29 Zie: Alinea 1. 
30 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 85. 
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beschermen via het octrooirecht. Die aanvullende bescherming wordt in dit werkstuk niet 

besproken. 

4. Regelgevende bronnen van softwarebescherming 

33. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste regelgevende bronnen van 

auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties. Deze bronnen zijn onderverdeeld in 

internationale verdragen, EU-regelgeving en Belgische wetgeving. In dit deel worden de 

inhoudelijke bepalingen van de verdragen, verordeningen, richtlijnen en wetten niet in detail 

besproken. Het is de bedoeling een idee te geven van de ontstaansgeschiedenis van deze 

bronnen en de voornaamste doelstellingen die door de uitvaardigende instanties werden 

beoogd. Niet alle bronnen die in dit werkstuk zullen worden aangehaald, worden hieronder 

besproken. Verdragen zoals het Lugano-verdrag, EU-verordeningen zoals Rome II en Brussel I 

en nationale wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek of BW en het Gerechtelijk Wetboek of 

Ger. W. hebben weliswaar een weerslag op het intellectueel eigendomsrecht maar zijn geen 

bronnen ervan als dusdanig. Deze worden hieronder dan ook niet weergegeven. Naar andere 

bronnen die hieronder wel worden besproken, wordt later in het werkstuk nauwelijks nog 

verwezen. Toch gaat het om bronnen die zeer belangrijk zijn geweest voor het vormen van de 

softwarebescherming zoals ze nu is. 

4.1. Internationale verdragen 

34. Hieronder worden de internationale verdragen met relevantie voor de bescherming van 

mobiele applicaties besproken. Een verdrag is een internationale overeenkomst in geschrifte 

tussen Staten gesloten en beheerst door het volkenrecht31. In België heeft een verdrag pas 

gevolg nadat het door de wetgever is goedgekeurd32. Dit betekent echter niet dat alle 

internationale verdragen dezelfde rechtskracht hebben. Er moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen twee soorten verdragen. Verdragen zonder directe werking, enerzijds, 

bevatten rechten en plichten voor staten. Een rechtsonderhorige kan zich niet rechtstreeks 

op deze bepalingen beroepen. Verdragen met directe werking, anderzijds, brengen rechten 

                                                      
31 Art. 2 Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht, BS 25 december 1993, 28707 e.v. 
32 Art. 167, § 2 GW. 
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en plichten met zich mee voor de burgers. Die verdragen kunnen dan ook rechtstreeks worden 

ingeroepen voor de rechtbanken van de verdragsluitende staat33. 

35. Het Hof van Cassatie heeft in het zgn. Smeerkaasarrest bepaald dat een instemmingswet 

slechts een formele (en dus geen normscheppende) handeling uitmaakt. Dit betekent dat een 

verdrag met directe werking, hoewel het bij wet is goedgekeurd, niet de vorm aanneemt van 

een wet in de nationale rechtsorde. Hiërarchisch staat het verdrag dus hoger dan de wet en 

heeft het bij conflict voorrang, zelfs op wetten van een latere datum34. 

4.1.1. De Berner Conventie 

36. In de 19de eeuw werden intellectuele rechten op het internationaal niveau beschermd 

door bilaterale verdragen. In een dergelijk verdrag erkenden twee staten dat intellectuele 

werken van hun onderdanen ook werden verdeeld op elkaars grondgebied en kwamen ze 

overeen dat het wederzijds voordelig was om de werken uit de andere staat ook op het eigen 

grondgebied te beschermen. Het logisch gevolg van de veelheid aan bilaterale verdragen was 

dat er onderling grote inhoudelijke verschillen waren. Bovendien was de inhoud zelden 

diepgaand genoeg. Er was dus nood aan een uniform systeem. Wat het auteursrecht betreft 

kwam het antwoord er in de vorm van de Conventie van Bern voor de bescherming van 

werken van letterkunde en kunst35. 

37. De eerste tekst van de Berner Conventie of BC dateert van 1886. Het verdrag onderging 

meerdere aanpassingen aan de technologische ontwikkeling36. Sinds de toetreding van 

Mozambique op 22 augustus 2013 zijn er 167 aangesloten staten37. In België heeft de BC 

directe werking in het nationaal recht38. Dit betekent dat men een bepaling uit de BC die 

gunstiger is dan een regel uit de nationale wetgeving rechtstreeks kan inroepen voor een 

Belgische rechter39. 

                                                      
33 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, 97-99. 
34 Cass. 27 mei 1971, SEW 1971, afl. 1, 42. 
35 X, WIPO Intellectual Property Handbook, Genève, Zwitserland, World Intellectual Property Organisation, 2008, 
262. (hierna: X, WIPO Intellectual Property Handbook). 
36 De BC werd herzien in Berlijn op 13 november 1908, in Rome op 2 juni 1928, in Brussel op 26 juni 1948, in 
Stockholm op 14 juli 1967 en in Parijs op 24 juli 1971. 
37 www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 (consultatie 14 augustus 2014). 
38 Wet 25 maart 1999, BS 10 november 1999, 41891 e.v. 
39 Zie: Alinea 34. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15
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38. De BC bevat drie grondbeginselen40. Het principe van nationale bescherming, ten eerste, 

houdt in dat een intellectuele creatie afkomstig uit een lidstaat, in alle andere lidstaten 

dezelfde bescherming moet krijgen als die lidstaat biedt aan creaties van eigen onderdanen41. 

Het tweede beginsel bepaalt dat de bescherming automatisch is.  Er zijn geen formaliteiten 

(registratie of depot) vereist opdat de rechten van de auteur gevrijwaard zouden worden42. 

Als derde en laatste grondbeginsel  geldt de onafhankelijkheid van bescherming. Genot en 

uitoefening van het recht is onafhankelijk van het bestaan van bescherming in het land van 

oorsprong. Dit betekent dat zowel de omvang van de bescherming als de rechtsmiddelen ter 

handhaving ervan uitsluitend bepaald worden door de wetgeving van de lidstaat waar de 

bescherming wordt ingeroepen43. 

39. Alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, muziek en beeldende kunsten, 

welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, worden beschermd44. Omdat apps terug te 

herleiden zijn tot een tekst, worden ook de rechten van app-ontwikkelaars door de BC 

gevrijwaard. De BC bevat weliswaar geen verwijzing naar computerprogramma’s, laat staan 

naar mobiele applicaties, maar de TRIPs Overeenkomst  en het WIPO Auteursrecht Verdrag of 

WAV erkennen de toepasbaarheid van de BC op software wel expliciet45. 

4.1.2. Het Verdrag ter oprichting van WIPO 

40. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële 

eigendom in 1884 werd een secretariaat opgericht, belast met administratieve taken zoals het 

organiseren van vergaderingen tussen de lidstaten. Voor de uitvoering van administratieve 

taken m.b.t. de Berner Conventie werd in 1886 een gelijkaardig secretariaat opgericht, belast 

met dezelfde taken, zij het m.b.t. het auteursrecht. Beide secretariaten stonden onder 

toezicht van de Zwitserse staat. In 1893 verenigde men de twee secretariaten onder het 

acroniem BIRPI (‘Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété 

Intellectuelle’). De kleine organisatie (er waren slechts zeven werknemers) had oorspronkelijk 

                                                      
40 X, WIPO Intellectual Property Handbook, 262. 
41 Art. 5.1 BC. 
42 Art. 5.2, eerste zin BC. 
43 Art. 5.2 in fine BC. 
44 Art. 2.1 BC. 
45 Zie resp.: 4.1.3. De TRIPs Overeenkomst en 4.1.4. Het WIPO Auteursrecht Verdrag. 
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haar zetel in Bern, maar verhuisde in 1960 naar Genève, omdat de Verenigde Naties en andere 

internationale organisaties daar hun zetel hadden46. 

41. Het verdrag van 14 juli 1967 tot oprichting van de Wereldorganisatie voor Intellectuele 

Eigendom47 veranderde BIRPI in de ‘World Intellectual Property Organisation’ of WIPO. 

Ingevolge de overeenkomst van 17 december 1974 werd WIPO een gespecialiseerd 

agentschap van de VN. Hoewel het Verdrag van 14 juli 1967 geen inhoudelijke bepalingen 

bevat die bijdragen tot de bescherming van mobiele applicaties, heeft het verdrag via de 

oprichting van WIPO in zeer grote mate bijgedragen tot de bescherming van het intellectueel 

eigendomsrecht in het algemeen. 

42. De centrale doelstelling van WIPO is “de creatie, de verdeling, het gebruik en de 

bescherming van werken van de menselijke geest promoten door internationale 

samenwerking, met het oog op de economische, culturele en sociale vooruitgang van de 

mensheid. Het doel is het vinden van een balans tussen de stimulatie van wereldwijde 

creativiteit enerzijds, door de morele en materiële belangen van de realisatoren te 

beschermen, en anderzijds eenieder toegang te helpen verschaffen tot de socio-economische 

en culturele voordelen van deze creativiteit.”48 

43. Dit doel probeert WIPO te verwezenlijken d.m.v. verschillende en gevarieerde 

werkzaamheden: De organisatie neemt nog steeds de administratieve taken op zich m.b.t. de 

twee oorspronkelijke conventies uit de late 19de eeuw, maar hieraan werden ondertussen 24 

andere verdragen toegevoegd. Daarnaast wordt gepoogd nationaal intellectueel 

eigendomsrecht van lidstaten te harmoniseren en ontwikkelingslanden juridische en 

technische ondersteuning te geven bij het op poten zetten van systemen ter handhaving van 

intellectuele rechten. WIPO is ook actief in de alternatieve beslechting van geschillen omtrent 

intellectuele rechten via het ‘WIPO Arbitration and Mediation Centre’49. WIPO heeft op dit 

moment 187 lidstaten50. 

                                                      
46 X, WIPO Intellectual Property Handbook, 4; www.wipo.int/about-wipo/en/history.html (consultatie 14 
augustus 2014). 
47 In België goedgekeurd bij Wet van 26 september 1974, BS 29 januari 1975, 869 e.v. 
48 X, WIPO Intellectual Property Handbook, 5; Artt. 3-4 Verdrag 14 juli 1967. 
49 X, WIPO Intellectual Property Handbook, 6. 
50 www.wipo.int/members/en/ (consultatie 14 augustus 2014). 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html
http://www.wipo.int/members/en/
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4.1.3. De TRIPs Overeenkomst 

44. Op 15 april 1994 werd in Marrakech de overeenkomst ondertekend die de ‘General 

Agreement on Tariffs and Trade’ of GATT omvormde tot de ‘World Trade Organisation’ of 

WTO. De ‘Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights’ of TRIPs is een 

bijlage bij deze overeenkomst.  

45. In de TRIPs wordt een brede waaier aan rechten van intellectuele eigendom behandeld, 

maar er zijn enkele verschillen met de rechten die WIPO beoogt te beschermen. Van 

kwekersrechten is bijvoorbeeld geen sprake. Niet openbaar gemaakte informatie of ‘know-

how’ wordt dan weer wel beschermd51. Wat het auteursrecht betreft is TRIPs van groot 

belang, omdat niet alle landen die onder de WTO vallen, reeds lidstaat waren van de BC. De 

TRIPs verplichtte deze staten om de BC na te leven, met een ruimere harmonisatie van de 

vastgelegde minimumbescherming tot gevolg. De bestaande basisregels uit de BC worden 

bevestigd52 en de bescherming wordt verder uitgebreid via verplichtingen waaraan de 

lidstaten moeten voldoen. Verder wordt duidelijk bepaald dat software, en dus ook apps, 

beschermd worden als werken van letterkunde onder de BC53. 

46. De lidstaten zijn verplicht te voorzien in procedures ter handhaving van de intellectuele 

rechten, inclusief de grensoverschrijdende dimensie van die handhaving54. Bovendien werd 

de WTO-geschillenregeling tussen lidstaten ook van toepassing verklaard op de TRIPs55. 

Daardoor is de TRIPs de eerste internationale overeenkomst inzake intellectuele rechten die 

in een sanctiemechanisme voorziet voor de niet-naleving van de door een lidstaat beloofde 

verbintenissen56. 

47. In België werd TRIPs bij wet goedgekeurd in 199457. In tegenstelling tot wet die de BC 

goedkeurt, bevat de deze wet echter geen bepaling die directe werking verleent. Het Europees 

Hof van Justitie besliste recent nog dat, hoewel de TRIPs in de EU-rechtsorde werd 

                                                      
51 Art. 1, 2° juncto 39 TRIPs. 
52 Art. 9, 1°, laatste zin TRIPs sluit echter expliciet de bescherming van de morele rechten ex Art. 6bis BC uit. 
53 Art. 10, 1° TRIPs. 
54 Art. 41-61 TRIPs. 
55 Art. 63-64 TRIPs. 
56 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 22. 
57 Wet van 23 december 1994, BS 23 januari 1997, 1172 e.v. 
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opgenomen58, de bepalingen uit de overeenkomst niet van die aard zijn dat ze voor 

particulieren rechten creëren waarop ze zich voor een gerecht rechtstreeks kunnen 

beroepen59. Dit standpunt werd al eerder ingenomen door hetzelfde Hof60, en wordt ook 

reeds geruime tijd verdedigd door het Belgische Hof van Cassatie61. Volgens het Hof van 

Justitie moeten de gerechten van de EU-lidstaten hun nationale regels wel zo veel mogelijk 

toepassen in het licht van de bewoordingen van de TRIPs62. 

4.1.4. Het WIPO Auteursrecht Verdrag (WCT) 

48. Zoals hoger vermeld63 werd de BC regelmatig aangepast om rekening te houden met de 

technologische vooruitgang. De laatste aanpassing dateert van 1971.  In de Jaren ’70 en ’80 

kwam de vooruitgang echter niet tot stilstand, integendeel. De uitvinding van geluid- en 

videocassettes maakte het gemakkelijker om auteursrechtelijk beschermde werken te 

kopiëren. Ook satelliet- en kabeltelevisie kwamen op en het belang van computers groeide. 

Toch werd de BC niet aan deze technologie aangepast. De reden hiervoor was de strategie van 

de internationale auteursrechtgemeenschap. In de plaats van het aanpassen van de normen 

bij de komst van een nieuwe uitvinding werden de bestaande normen soepel geïnterpreteerd, 

zodat ze ook toepasselijk zouden zijn op de nieuwe technologie. Op het einde van de jaren ’80 

bleek echter dat deze strategie niet langer volstond. 

49. Een comité van experts begon in opdracht van WIPO aan de voorbereiding van een 

nieuwe internationale norm m.b.t. het auteursrecht. De consensus binnen dit comité was dat 

software beschermd moest worden op basis van het auteursrecht en dat het niet nodig was 

een ‘sui generis’ recht ter bescherming van computerprogramma’s in het leven te roepen64. 

Terzelfdertijd werd in opdracht van de toenmalige GATT gewerkt aan nieuwe internationale 

auteursrechtelijke regelgeving, met de hoger besproken TRIPs als resultaat. Op de 

diplomatische conferentie van WIPO in Genève op 20 december 1996 werd het ‘WIPO 

Copyright Treaty’ of WCT aangenomen. Dit verdrag richt zich onder meer op problemen van 

                                                      
58 Art. 1 Besluit van de Raad van 22 december 1994, Pb.L. 23 december 1994, afl. 336, 2. 
59 HvJ 15 maart 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, §§ 44-46. 
60 HvJ 14 december 2000, Dior v. Tuk en Asscot v. Layker, C-300/98 en C-392/98, § 44. 
61 Cass. 11 mei 2001, AM 2001, afl. 3, 356. 
62 HvJ 14 december 2000, Dior v. Tuk en Asscot v. Layker, C-300/98 en C-392/98, § 47. 
63 Zie: Alinea 37. 
64 X, “Report of the Committee of Experts on the Legal Protection of Computer Software”, 
www.wipo.int/mdocsarchives/LPCS_II_83/LPCS_II_6_E.pdf (consultatie 14 augustus 2014), 3. 

http://www.wipo.int/mdocsarchives/LPCS_II_83/LPCS_II_6_E.pdf


17 
 

auteursrecht waarop de TRIPs geen antwoord biedt65. In België werd het WCT bij wet 

geratificeerd in 200666. Een andere wet van dezelfde datum bepaalt dat het verdrag in België 

directe werking heeft en dus door eenieder rechtstreeks mag worden ingeroepen voor een 

Belgische rechter67. 

50. Het WCT is niet bedoeld om de BC te vervangen. De inhoud van de BC wordt 

gerespecteerd en zelfs geïncorporeerd door verwijzing68. De auteurs van het WCT beoogden 

om de centrale begrippen uit de BC uit te breiden opdat ze beter zouden beantwoorden aan 

de digitale wereld. Net zoals de TRIPs bepaalt het WCT dat computerprogramma’s werken van 

letterkunde zijn in de zin van de BC69. 

4.2. Europese regelgeving 

51. De twee belangrijkste regelgevende instrumenten van de EU (naast de constituerende 

verdragen) zijn de verordeningen en de richtlijnen70. Een verordening is een verbindende en 

rechtstreeks toepasselijke norm. De EU-lidstaten moeten de inhoud van een verordening dus 

niet in nationaal recht omzetten71. Een richtlijn is enkel bindend t.a.v. het door de EU beoogde 

resultaat. De lidstaten zijn vrij om te beslissen over de middelen die zij willen aanwenden om 

dat resultaat te bereiken. Een richtlijn moet dus wel in het nationaal recht worden omgezet, 

meestal vóór een vastgestelde deadline. Als een lidstaat deze einddatum overschrijdt, kan een 

richtlijn echter toch directe werking verkrijgen. Een burger kan zich dan rechtstreeks op de 

bepalingen van de richtlijn beroepen. Dit kan wel enkel jegens overheidsorganen en dus niet 

jegens andere rechtsonderhorigen72. 

52. De regelgevende activiteit van de EU-organen binnen het domein van het auteursrecht 

(inclusief de softwarebescherming) was de laatste jaren zeer groot. In de plaats van d.m.v. één 

uitgebreide richtlijn het gehele auteursrecht te harmoniseren, besloot de Commissie een 

stapsgewijze aanpak te hanteren. Die beslissing heeft twee redenen: Ten eerste is het 

                                                      
65 X, WIPO Intellectual Property Handbook, 269. 
66 Wet van 15 mei 2006, BS 18 augustus 2006, 41206 e.v. 
67 Wet van 15 mei 2006, BS 18 augustus 2006, 41205 e.v. 
68 Art. 1 WCT. 
69 Art. 4 WCT. 
70 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, 238-240. 
71 HvJ 7 februari 1973, Commissie v. Italië, C-39/72, Jur.HvJ 1973, afl. 1, 101. 
72 HvJ 19 januari 1982, Becker v. Finanzamt Münster-Innenstadt, C-8/81, Jur.HvJ 1982, afl. 1, 53. 
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auteursrecht, meer dan de industriële rechten van intellectuele eigendom, een zaak van 

traditie gegrond in de cultuur van de onderscheiden lidstaten. Ten tweede bleek dat de 

systemen van auteursrechtelijke bescherming binnen de EU tot twee grote verschillende 

stelsels behoren: het Continentale auteursrecht systeem enerzijds en het Angelsaksische 

‘Copyright’-systeem anderzijds. Het is geen eenvoudige taak gebleken om uit allerhande 

nationale tradities een uniform beschermingssysteem te distilleren73. 

4.2.1. De Softwarerichtlijn 

53. Tot voor de jaren ’90 hadden alle lidstaten van de Europese Gemeenschappen (de 

huidige EU) een eigen nationale wetgeving m.b.t. de bescherming van software. De lobbyisten 

van de grote softwareontwikkelaars oefenden dan ook druk uit op de Europese instellingen 

om werk te maken van een geharmoniseerde regelgeving m.b.t. de bescherming van 

computerprogramma’s. Een eerste reactie van de Europese Commissie kwam er op 7 juni 

1988 met de publicatie van een Groenboek over de invloed van nieuwe technologie op het 

auteursrecht. In dit Groenboek wordt een omvangrijk hoofdstuk gewijd aan de bescherming 

van computerprogrammatuur74. 

54. Op 14 mei 1991, nog geen drie jaar na de publicatie van het Groenboek, nam de 

toenmalige Raad van de EG de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van 

computerprogramma’s75 aan. Het ging om een zeer korte richtlijn (slechts 11 artikels). De 

Europese Commissie was dezelfde mening toegedaan als de WIPO-experts, nl. dat het niet 

nodig was een sui generis geheel van regels te ontwerpen om software te beschermen, omdat 

een bescherming op basis van het auteursrecht volstaat76. De inhoud van de richtlijn was dan 

ook geïnspireerd door de BC. 

  

                                                      
73 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 22. 
74 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology – Copyright Issues Requiring Immediate Action, 
COM(88) 172 def., Brussel, Bureau voor publicaties van de Europese Unie,1988, 170-204. (hierna: X, Green Paper 
on Copyright). 
75 Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma’s, Pb.L. 17 mei 1992, afl. 122, 42 e.v. 
76 X, Green Paper on Copyright, 177-180. 
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55. Op 23 april 2009 namen het Europees Parlement en de Raad van de EU een nieuwe 

richtlijn betreffende de bescherming van computerprogramma’s aan77. De oude richtlijn werd 

ingetrokken. De reden hiervoor was dat de oude richtlijn verscheidene aanpassingen had 

ondergaan78. Net zoals de Richtlijn Verhuur- en Uitleenrecht en de Richtlijn 

Beschermingstermijn is de Softwarerichtlijn van 23 april 2009 dus een codificatie. Behalve het 

feit dat alle relevante informatie in één bron wordt samengebracht, verandert ze niks aan de 

inhoud van de softwarebescherming in België. 

4.2.2. De Richtlijn Verhuur- en Uitleenrecht 

56. De rechten van verhuur en uitlening op het gebied van de intellectuele eigendom 

werden voor het eerst geharmoniseerd door een richtlijn van 19 november 199279. In 2006 

werd een nieuwe richtlijn80 uitgevaardigd, omdat de oude richtlijn herhaaldelijk en ingrijpend 

gewijzigd was81. De Europese Commissie had immers op 1 april 1987 een besluit82 

uitgevaardigd waarin bepaald is dat alle wetgevingbesluiten na maximaal tien wijzigingen 

gecodificeerd dienen te worden. 

57. De Richtlijn Verhuur- en Uitleenrecht beoogt het verhuur, de uitlening, de vastlegging, 

de publieke mededeling en de distributie van klassieke auteursrechtelijke werken te 

harmoniseren. Bescherming van computerprogramma’s en apps wordt niet zozeer 

nagestreefd. De richtlijn laat de bepalingen van de Softwarerichtlijn immers onverlet83. Omdat 

sommige apps echter gekwalificeerd kunnen worden als films in de zin van de Richtlijn 

Verhuur- en Uitleenrecht (men denke daarbij vooral aan ‘videogame’ apps)84, is de richtlijn 

toch ook relevant voor dit werkstuk. 

                                                      
77 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de 
rechtsbescherming van computerprogramma's, Pb.L. 5 mei 2009, afl. 111, 16 e.v. (hierna: Softwarerichtlijn). 
78 Overweging 1 Softwarerichtlijn. 
79 Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en 
bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Pb.L. 27 november 1992, afl. 346, 61 e.v. 
80 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het 
verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, Pb.L. 27 
december 2006, afl. 376, 28 e.v. (hierna: Richtlijn Verhuur- en Uitleenrecht). 
81 Overweging 1 Richtlijn Verhuur- en Uitleenrecht. 
82 Communication from the Commission Setting Minimum Requirements for Codification, COM(87) 868 PV def., 
Brussel, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 1987, 1. 
83 Art. 4 Richtlijn Verhuur- en Uitleenrecht. 
84 B. PEETERS, “Videospelen: bescherming onder het auteursrecht, maar volgens welke spelregels?”, IRDI 2013, 
afl. 2, 161. 
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4.2.3. De Richtlijn Beschermingstermijn 

58. De bescherming van rechten van intellectuele eigendom is, behoudens enkele 

uitzonderingen, beperkt in de tijd85. De harmonisatie van de beschermingsduur van het 

auteursrecht was dus een belangrijke stap voor de Europese wetgever. De BC voorziet immers 

slechts in een minimumtermijn. Hierdoor ontstonden verschillen tussen de nationale 

wetgevingen van de lidstaten. Een eerste richtlijn ter harmonisatie van de 

beschermingstermijn kwam er op 29 oktober 199386. Een nieuwe richtlijn werd aangenomen 

op 12 december 200687, omdat de oorspronkelijke richtlijn ondertussen verscheidene malen 

ingrijpend was gewijzigd88. De Richtlijn Beschermingstermijn harmoniseert de duur van de 

bescherming van o.a. werken van letterkunde in de zin van de BC89. Hieronder vallen ook 

mobiele applicaties. 

59. Voor de volledigheid moet worden vermeld dat deze richtlijn ondertussen opnieuw 

werd aangepast90. Het gaat echter om een kleine wijziging die enkel betrekking heeft op 

muzikale werken en dus niet relevant is voor de bescherming van mobiele applicaties. 

4.2.4. De Richtlijn Informatiemaatschappij 

60. Op 22 mei 2001 namen het Europees Parlement en de Raad van de EU de richtlijn 

betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 

rechten in de informatiemaatschappĳ91 aan. Reeds in 1994 had de Europese Raad de 

noodzaak beklemtoond om op het niveau van de Gemeenschap algemene, soepele 

rechtsregels tot stand te brengen ter bevordering van de ontwikkeling van de 

informatiemaatschappij in Europa.  Verschillende lidstaten waren immers wetgevende 

                                                      
85 Zie: Alinea 30. 
86 Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de 
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, Pb.L. 24 november 1993, afl. 290, 
9 e.v. 
87 Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de 
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, Pb.L. 27 december 2006, afl. 372, 
12 e.v. (hierna: Richtlijn Beschermingstermijn). 
88 Overweging 1 Richtlijn Beschermingstermijn. 
89 Art. 1 Richtlijn Beschermingstermijn. 
90 Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011  tot wijziging van Richtlijn 
2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, Pb.L. 
11 oktober 2011, afl. 265, 1 e.v. 
91 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.L. 22 juni 
2001, afl. 167, 10 e.v. (hierna: Richtlijn Informatiemaatschappij). 
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werkzaamheden begonnen om te antwoorden op de toenmalige technologische uitdagingen. 

Dit had kunnen leiden tot onderlinge verschillen in bescherming tussen de lidstaten en dus tot 

een beperking van het vrij verkeer van intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde 

goederen92. Ook de werkzaamheden van WIPO aan een moderner verdrag m.b.t. auteursrecht 

(het WCT) waren bij de Europese Commissie niet onopgemerkt gebleven93. Het doel van de 

Richtlijn Informatiemaatschappij was dus niet om nieuwe rechten toe te kennen aan auteurs, 

maar wel om de reeds bestaande rechten aan te passen aan de digitale maatschappij94. 

4.2.5. De Handhavingsrichtlijn 

61. De richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten95 werd op 

29 april 2004 vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van de EU. Ze vindt haar 

oorsprong in het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt96. 

In tegenstelling tot de Softwarerichtlijnen en de Richtlijn Informatiemaatschappij behandelt 

de Handhavingsrichtlijn alle rechten van intellectuele eigendom. Ook bevat deze richtlijn, 

zoals de titel doet vermoeden, bepalingen ter handhaving van de bescherming van 

intellectuele eigendomsrechten en geen materiële beschermingsregels. Het was 

oorspronkelijk de bedoeling van de Europese wetgever om enkel de zwaarste inbreuken aan 

te pakken, maar uiteindelijk ontstond een richtlijn die een veel bredere handhaving beoogt97. 

62. Alle lidstaten van de EU waren ook reeds lidstaat van de WTO en waren dus gebonden 

door de TRIPs. Toch waren er grote verschillen in de manier waarop de verschillende EU-

lidstaten de rechten van intellectuele eigendom handhaafden. Deze verschillen waren nadelig 

voor de goede werking van de interne markt en maakten het onmogelijk te waarborgen dat 

de intellectuele eigendomsrechten op het volledige EU-grondgebied gelijkwaardig beschermd 

werden. Dit was niet bevorderlijk voor het vrije verkeer in de interne markt, noch voor de 

schepping van een gunstig klimaat voor gezonde mededinging98. Hiermee poogde de 

                                                      
92 Overwegingen 2-6 Richtlijn Informatiemaatschappij. 
93 Overweging 15 Richtlijn Informatiemaatschappij. 
94 Overweging 20 Richtlijn Informatiemaatschappij. 
95 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten, Pb.L. 30 april 2004, afl. 157, 45 e.v. (hierna: Handhavingsrichtlijn). 
96 Groenboek Bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM(98) 569 def., Brussel, Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie,1998, 8. 
97 C. GIELEN, “De richtlijn handhaving IE-rechten”, NTER 2005, afl. 1, 6. 
98 Overwegingen 7-8 Handhavingsrichtlijn. 
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Europese regelgever d.m.v. de Handhavingsrichtlijn korte metten te maken. De voornaamste 

wijzigingen die de richtlijn doorvoerde waren een beter systeem voor de bescherming van 

bewijsmateriaal99 en sterkere voorlopige maatregelen in kort geding100. 

63. De Europese Commissie was van plan de Handhavingsrichtlijn in de lente van 2012 aan 

een evaluatie te onderwerpen101.  Mogelijk komt er dus binnenkort een voorstel tot 

aanpassing van de huidige tekst die ondertussen meer dan 10 jaar oud is. 

4.2.6. De Douaneverordening 

64. De oudste verordening met weerslag op de bescherming van apps dateert van 1986102. 

De materie werd aangepast d.m.v. nieuwe verordeningen in 1994103, 2003104 en 2013105. Voor 

de invoering van de jongste herziening waren het merkrecht, het auteursrecht (inclusief 

softwarebescherming), het octrooirecht, het tekening- en modellenrecht, het kwekersrecht 

en de benaming van oorsprong reeds beschermd106. De recent vernieuwde 

Douaneverordening voegt bescherming toe tegen inbreuken op handelsnamen, chips en 

inbreuken in de vorm van apparaten specifiek ontworpen om technologische maatregelen te 

ontwijken107. 

  

                                                      
99 Artt. 6-7 Handhavingsrichtlijn. 
100 Art. 9 Handhavingsrichtlijn. 
101 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee of the Regions - A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting Creativity and 
Innovation to Provide Economic Growth, High Quality Jobs and First Class Products and Services in Europe, 
COM(2011) 287 def., Brussel, Bureau voor publicaties van de Europese Unie,2011, 19. 
102 Verordening (EEG) 3845/86 van de Raad van 1 december 1986 tot vaststelling van maatregelen om het in het 
vrije verkeer brengen van namaakartikelen te verbieden, Pb.L. 18 december 1986, afl. 133, 1 e.v. 
103 Verordening (EG) 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het 
vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goederen te verbieden, Pb.L. 30 december 1994, afl. 341, 8 e.v. 
104 Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten 
aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele 
eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk 
maken op dergelijke rechten, Pb.L. 2 augustus 2003, afl. 196, 7 e.v. 
105 Verordening (EU) 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van 
de Raad, Pb.L. 29 juni 2013, afl. 181, 15 e.v. (hierna: Douaneverordening). 
106 B. MICHAUX en E. DE GRYSE, “De handhaving van intellectuele rechten georganiseerd”, TBH 2007, afl. 7, 643. 
107 Overweging 5 Douaneverordening. 
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65. De Douaneverordening geeft de douaneautoriteiten de mogelijkheid om vermoedelijk 

inbreukmakende goederen tijdelijk of permanent vast te houden, zowel op verzoek van de 

houder van het intellectueel eigendomsrecht als op eigen initiatief108. De douaneautoriteiten 

kunnen de inbreukmakende goederen zelfs laten vernietigen. Dit kan wel enkel gebeuren op 

vraag en onder verantwoordelijkheid van de houder van het intellectueel eigendomsrecht109. 

66. De Douaneverordening is niet van toepassing op goederen zonder handelskarakter die 

zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden, noch op goederen die met de 

toestemming van de houder van het intellectueel eigendomsrecht zijn geproduceerd110. 

4.3. Belgische wetgeving 

67. Hieronder volgt een overzicht van de Belgische wetgeving die relevant is voor de 

materiële bescherming van mobiele applicaties enerzijds en de handhaving van die 

bescherming anderzijds. Op het moment dat dit werkstuk wordt geschreven zijn de materiële 

beschermingsregels en de handhavingsregels verspreid over verscheidene wetten. Hier zal 

echter een einde aan komen door de invoering van Boek XI van het Wetboek Economisch 

Recht (WER). 

4.3.1. De Auteurswet (AW) 

68. De oudste versie van de Auteurswet of AW dateert van het jaar 1886111.  Deze wet komt 

uit de tijd van de boekdrukkunst waarin werken gemaakt werden door alleenstaande 

kunstenaars en gebruikt werden door een beperkt aantal exploitanten. Toch is de wetgever 

van die tijd er in geslaagd een wettekst te schrijven die in staat bleek om meer dan 100 jaar 

lang op alle nieuwe ontwikkelingen in de techniek te reageren. De manier van verspreiding en 

reproductie van werken was tegen het einde van de jaren ’80 echter zo sterk veranderd dat 

de oude Auteurswet deze uitdagingen niet meer aankon. Er was nood aan een bescherming 

voor naburige rechten112. Bovendien had een explosie van de communicatiemiddelen er toe 

                                                      
108 Overweging 15 Douaneverordening. 
109 Art. 23 Douaneverordening. 
110 Artt. 1, 4° en 1, 5° Douaneverordening. 
111 Wet van 22 maart 1886 betreffende het auteursrecht, BS 6 mei 1886, 12573 e.v. 
112 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 17. 
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geleid dat werken zodanig snel en gemakkelijk verspreid konden worden dat de auteur 

hierover onmogelijk nog controle kon uitoefenen113. 

69. In 1994 werd, na bijna 10 jaar voorbereiding, dan ook de nieuwe Auteurswet114 (AW) 

afgekondigd. De AW had vijf centrale doelstellingen: (1) een uitbreiding van de rechten van 

alle scheppers van culturele werken; (2) het overleg tussen deze scheppers van culturele 

werken bevorderen; (3) hun een aangepaste juridische bescherming bieden zodat ze zich 

kunnen ontplooien op de nationale en internationale markt; (4) de overbrenging aan en de 

verspreiding onder het publiek van de culturele werken bevorderen en (5) de werking 

controleren van de vennootschappen die de nieuwe rechten beheren115. 

70. De AW werd sinds haar afkondiging in 1994 verscheidene malen ingrijpend gewijzigd om 

te voldoen aan de golf van richtlijnen, gericht op de Europese harmonisatie van het 

intellectueel eigendomsrecht zoals o.m. de Richtlijn Informatiemaatschappij en de 

Handhavingsrichtlijn. 

4.3.2. De Softwarewet (SW) 

71. Zoals hoger vermeld116 werd op 14 mei 1991 de Softwarerichtlijn aangenomen. De 

lidstaten van de toenmalige EEG waren verplicht deze richtlijn voor 1 januari 1993 in hun 

nationale wetgeving te implementeren117. België is er, zoals de meeste andere lidstaten, niet 

in geslaagd deze deadline te halen. Een van de oorzaken voor deze laattijdigheid was de twijfel 

tussen enerzijds het invoegen van de bepalingen van de Softwarerichtlijn in het ontwerp van 

de AW dat op dat moment in de maak was en anderzijds het onderbrengen van de bepalingen 

in een aparte wet. 

72. Uiteindelijk werd gekozen voor een aparte wet. De reden hiervoor was tweeledig: Ten 

eerste was de gemengde Continentaal-Angelsaksische aanpak van de Softwarerichtlijn 

moeilijk te verzoenen met de zuiver Continentale aanpak van het ontwerp dat later de AW 

                                                      
113 Voorstel van wet van 7 februari 1992 betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en het kopiëren voor 
eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken, Parl.St. Senaat 1991-92, nr. 48S0145/001, MvT, 2. 
114 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, BS 27 juli 1994, 19297 e.v. 
115 Voorstel van wet van 7 februari 1992 betreffende het auteursrecht, de naburige rechten en het kopiëren voor 
eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken, Parl.St. Senaat 1991-92, nr. 48S0145/001, MvT, 3. 
116 Zie: Alinea 54. 
117 Art. 10 Softwarerichtlijn. 
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zou worden (op dat moment was het auteursrecht nog niet Europees geharmoniseerd). Ten 

tweede verwachtte de wetgever dat het nog lang zou duren eer de AW zou zijn afgewerkt en 

wilde hij de Softwarerichtlijn toch zo snel mogelijk in het nationaal recht implementeren118. 

Het Hof van Justitie had immers in 1991 beslist dat een nationale wetgever burgerrechtelijk 

aansprakelijk kon worden gesteld wegens implementatieverzuim van een richtlijn119. Deze 

tweede reden bleek achteraf ongegrond, aangezien de AW en de Softwarewet (SW)120 beide 

op dezelfde dag, 30 juni 1994, werden afgekondigd. 

73. De SW is net zoals de Softwarerichtlijn zeer kort. Ze is de lex specialis voor de 

bescherming van computerprogramma’s zoals apps. Voor materies die niet in de SW worden 

behandeld moet men de AW, de lex generalis, raadplegen. Voor de morele rechten van de 

app-ontwikkelaar wordt rechtstreeks verwezen naar de BC121. 

4.3.3. De Wetten betreffende burgerrechtelijke aspecten en aspecten van gerechtelijk 

recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten 

74. De wet betreffende burgerrechtelijke aspecten van gerechtelijk recht122 en de wet 

betreffende aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele 

eigendomsrechten123 kan men omschrijven als een tweeling. Beide wetten komen voort uit 

de Handhavingsrichtlijn, die ze in Belgisch recht omzetten, en werden op dezelfde dag bekend 

gemaakt. De wetten zijn geen autonome bronnen van intellectueel eigendomsrecht, maar 

brachten belangrijke wijzigingen aan in alle Belgische wetten met weerslag op de handhaving 

van rechten van intellectuele eigendom. 

                                                      
118 Ontwerp van wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende 
de rechtsbescherming van computerprogramma’s, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. 
Senaat, nr. 48S1054/002, 3. 
119 HvJ 19 november 1991, A. Francovich v. Italië en D. Bonifaci et al. v. Italië, C-6/90 en C-9/90, jur.HvJ 1991, afl. 
1, 57. 
120 Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 
betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, BS 27 juli 1994, 19315 e.v. 
121 Art. 4 SW. 
122 Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten, BS 10 mei 2007, 25704 e.v. 
123 Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten, BS 10 mei 2007, 25694 e.v. 
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75. Men kan in de wetten drie grote doelen onderscheiden124. Ten eerste moest de 

Handhavingsrichtlijn worden omgezet. De omzettingsdeadline van 29 april 2006125 werd dan 

wel met meer dan een jaar overschreden, toch is de Belgische wetgever anticiperend tewerk 

gegaan door reeds bij de bekendmaking van het eerste voorstel van de Handhavingsrichtlijn 

aan de voorbereidingen van de omzetting te beginnen126. Ten tweede werd een grotere 

centralisatie beoogd van de rechtbanken, bevoegd voor de behandeling van geschillen m.b.t. 

intellectuele eigendomsrechten. De derde doelstelling was de afschaffing van het verbod om 

de vordering tot staking in handelszaken te cumuleren met de vordering inzake inbreuken op 

intellectuele eigendomsrechten. Een andere grote vernieuwing was het strafbaar maken van 

inbreuken op intellectuele rechten. 

4.3.4. De Wet betreffende de bestraffing van Namaak en Piraterij van intellectuele 

eigendomsrechten (WNP) 

76. De Wet betreffende de bestraffing van Namaak en Piraterij van intellectuele 

eigendomsrechten127 (WNP) kwam er na de invoering van de ondertussen reeds gewijzigde 

Douaneverordening van 2003. Hoewel een verordening, in tegenstelling tot een richtlijn, 

rechtstreeks bindend is in de EU-lidstaten, waren de lidstaten toch verantwoordelijk voor de 

uitvoering van bepaalde punten zoals (1) het aanwijzen van de autoriteit die bevoegd is om 

de verzoeken tot optreden van de douaneautoriteit te behandelen; (2) het beschermen van 

de belangen van de houder van het intellectueel eigendomsrecht, indien deze de opheffing of 

intrekking van het vasthouden van vermoedelijk inbreukmakende goederen vraagt; en (3) het 

vaststellen van effectieve, proportionele en afschrikkende sancties bij niet-naleving van de 

Verordening128. 

                                                      
124 Wetsontwerp van 26 februari 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten, Parl.St. Kamer, 2006-07, nr. 51K2943/001, MvT, 7 en Wetsontwerp van 26 
februari 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten, Parl.St. Kamer, 2006-07, nr. 51K2944/001, MvT, 7. 
125 Art. 20 Handhavingsrichtlijn. 
126 M. JANSSENS, “Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd 
tegen namaak en piraterij”, RW 2007-08, afl. 23, 933. 
127 Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, 
BS 18 juli 2007, 38734 e.v. (hierna: WNP). 
128 Wetsontwerp van 18 januari 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele 
eigendomsrechten, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51K2852/001, MvT, 14-15. 
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4.3.5. Het Wetboek Economisch Recht (WER) 

77. Het Belgisch economisch recht, waaronder ook het intellectueel eigendomsrecht valt, 

berustte oorspronkelijk op een samenhangend geheel van rechtsregels, beheerst door enkele 

duidelijk vooropgestelde basisbeginselen. De jongste decennia vermenigvuldigde de nieuwe 

wetgeving in deze rechtstak, o.m. onder impuls van de EU, echter exponentieel, terwijl 

nauwelijks werd gesnoeid in de reeds bestaande verouderde regelgeving. Algemene principes 

waren steeds minder terug te vinden binnen het economisch recht en de juridische 

onzekerheid nam toe129. 

78. In 2007 begonnen enkele experts onder leiding van L. VERJUS, voorzitter van het 

directiecomité van de FOD Economie, aan werkzaamheden ter evaluatie van het economisch 

recht. Dit leidde tot een eindverslag in 2008 waarin men concludeerde dat het noodzakelijk 

was “een corpus samen te stellen, een geheel van regels die voorheen versnipperd waren. Het 

doel zou zijn om een globale en coherente visie te geven van een geheel van regels die een 

groeiend aantal burgers en ondernemingen aanbelangt.”130 

79. Een eerste ontwerp van een Wetboek Economisch Recht (WER) werd reeds in november 

2009 bij de regering ingediend. Een verder onderzoek van dit ontwerp werd echter onmogelijk 

gemaakt door de politieke crisis die zou duren tot 2011. Onder de regering Di Rupo werd 

voorgesteld de materies binnen het WER systematisch te groeperen in 18 boeken. Deze 

boeken zouden geleidelijk aan worden ingevoerd volgens de techniek van 

‘aanbouwwetgeving’131. Enkele van deze boeken, zoals Boek VI, Marktpraktijken en 

consumentenbescherming, zijn reeds in werking getreden132. De inhoud van de op dit moment 

versnipperde wetgeving betreffende de rechten van intellectuele eigendom is gecodificeerd 

in Boek XI, Intellectuele eigendom. De wet die Boek XI in het WER invoegt, werd afgekondigd 

                                                      
129 FOD ECONOMIE (ed.), Evaluatie en modernisering van de economische wetgeving, Brussel, L. Verjus, 2008, 1. 
130 FOD ECONOMIE (ed.), Evaluatie en modernisering van de economische wetgeving, Brussel, L. Verjus, 2008, 203. 
131 Wetsontwerp van 6 december 2012 tot invoering van het Wetboek economisch recht, Parl.St. Kamer 2012-
13, nr. 53K2543/001, MvT, 5-7. 
132 Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" 
in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, 
BS 30 december 2013, 103506 e.v. 
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op 19 april 2014 en in het BS gepubliceerd op 12 juni 2014133. De wet treedt echter pas in 

werking op 1 januari 2015134. Bij het indienen van dit werkstuk zijn de hierboven besproken 

wetten dus nog steeds van toepassing op de bescherming van mobiele applicaties. Bij de 

bespreking van de verschillende aspecten van de bescherming in de volgende twee delen van 

dit werkstuk zal telkens kort aandacht worden besteed aan eventuele wijzigingen die de 

invoering van Boek XI WER met zich mee zal brengen. 

  

                                                      
133 Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van 
economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van 
hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014, 44352 e.v. 
134 Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 
houdende de invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende 
invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 
10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 
van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende 
invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake 
intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 
12 juni 2014, 44470. 
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DEEL II: DE MATERIËLE BESCHERMING VAN MOBIELE APPLICATIES 

1. Inleiding 

80. In dit deel wordt de inhoud van de intellectueel-eigendomsrechtelijke bescherming van 

apps besproken. Wat is precies het voorwerp van de bescherming? Aan welke voorwaarden 

moet dit voorwerp voldoen om bescherming te genieten? Welke rechten kan men doen 

gelden op dit voorwerp en wie is de titularis van deze rechten? Deze vragen worden hieronder 

beantwoord. 

81. Apps worden net zoals andere software beschermd door de softwarewet. Deze wet is 

zeer kort (ze bevat amper 12 artikels) en over verschillende aspecten van bescherming wordt 

met geen woord gerept. De softwarewet is dan ook de lex specialis m.b.t. 

softwarebescherming. De lex generalis is de auteurswet. Dit betekent dat men terug moet 

grijpen naar de auteurswet voor alles wat niet uitdrukkelijk in de softwarewet is opgenomen. 

2. Het beschermde voorwerp 

82. De SW bepaalt dat ze strekt tot de bescherming van ‘computerprogramma’s’135. Dit 

begrip wordt echter niet gedefinieerd. De inhoud van het artikel werd letterlijk overgenomen 

in het WER136. Ook in het WER zal dus geen definitie te vinden zijn van de term 

‘computerprogramma’137. Een lezing van de overwegingen van de Softwarerichtlijn biedt wel 

meer toelichting. Hier staat te lezen dat de term ‘computerprogramma’ “alle programma's in 

gelijk welke vorm omvat, met inbegrip van programma's die in de apparatuur zijn ingebouwd. 

Deze term moet eveneens het desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaal omvatten 

dat tot het vervaardigen van een programma leidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende 

materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden.”138 Mobiele 

applicaties vallen, gelet op deze omschrijving, zonder enige twijfel onder de term 

‘computerprogramma’ en dus binnen de bescherming van de Softwarerichtlijn en SW. 

                                                      
135 Art. 1 SW. 
136 Artt. XI.294 en XI.295, lid 2 WER. 
137 Boek I – Definities, Titel II – Definities eigen aan bepaalde boeken, Hoofdstuk 9 – Definities eigen aan boek XI 
(artt. I.13-I.17) bevat geen definities m.b.t. Boek XI – Intellectuele eigendom, Titel 6 – Computerprogramma’s. 
138 Overweging 7 Softwarerichtlijn. 
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83. Apps worden dus auteursrechtelijk beschermd en gelijkgesteld met werken van 

letterkunde in de zin van de BC139. Het is, net zoals bij werken van letterkunde, de 

uitdrukkingswijze van de app die bescherming geniet140. Hiermee bedoelt men in de eerste 

plaats de doel- en broncode. Dit zijn, zoals eerder besproken141, de in tekst uitgedrukte versies 

van een app die de programmeurs inzicht geven in de werking van de applicatie. De 

bescherming gaat echter verder dan enkel deze codeteksten. Ook het voorbereidend 

materiaal dat tot de creatie van de app geleid heeft, geniet bescherming142. Voorbereidende 

schetsen, teksten, transcripten van vergaderingen etc. kunnen dus samen met de app 

beschermd worden. Documenten die niet tot de creatie van de app hebben bijgedragen, zoals 

handleidingen of algemene voorwaarden, vallen niet onder de bescherming van de SW. Dit 

heeft echter weinig praktische gevolgen, omdat die documenten natuurlijk wel de 

bescherming genieten van het gemene auteursrecht143. 

84. De ideeën en beginselen die aan de app of aan de interface144 van de app ten grondslag 

liggen, worden niet auteursrechtelijk beschermd145. Dit betekent dat de functionaliteiten van 

een app (de doelen waarvoor men de app kan gebruiken) niet als dusdanig aan één 

ontwikkelaar kunnen toebehoren. Dit is een logische uitzondering. Het omgekeerde zou 

namelijk betekenen dat de eerste programmeur die bijvoorbeeld een app op de markt brengt 

om de titel en uitvoerder van spelende muziek via de microfoon van een smartphone of tablet 

te herkennen, andere ontwikkelaars kan verbieden onafhankelijk een app met dezelfde 

functie te maken. 

  

                                                      
139 Art. 1 in fine SW. 
140 Art. 2, lid 2, eerste zin SW. 
141 Zie: Alinea 1. 
142 Art. 1 SW en overweging 7 Softwarerichtlijn. 
143 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 86. 
144 VAN DALE omschrijft het begrip ‘interface’ als “het geheel van middelen dat de gebruiker in staat stelt met een 
computersysteem te communiceren.” 
145 Art. 2, lid 2, laatste zin SW. 
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85. Het is dus duidelijk dat de uitdrukkingswijze van een app beschermd wordt en de ideeën 

achter de app of de interface niet. Maar wat met de grafische interface146 zelf? Maakt deze 

deel uit van de uitdrukkingswijze van de app? Het Europees Hof van Justitie bood een 

antwoord op deze vraag d.m.v. een praktische test: Enkel datgene wat kan leiden tot de 

(re)productie van het programma valt onder de noemer ‘uitdrukkingswijze’. Om te weten of 

een grafische interface deel is van de uitdrukkingswijze van een app moet men dus nagaan of 

het mogelijk is een reproductie van de app te maken aan de hand van deze interface. Die vraag 

moet negatief worden beantwoord. De grafische interface van een app valt dus niet onder de 

bescherming van de SW en de Softwarerichtlijn147. Het Hof sluit echter niet uit dat de interface 

wel bescherming kan genieten op basis van het gemene auteursrecht, indien het aan de 

toepasselijke beschermingsvoorwaarden voldoet148. 

3. De beschermingsvoorwaarden 

86. Om bescherming te genieten van de SW en de Softwarerichtlijn moet de app 

“oorspronkelijk zijn in die zin dat ze een eigen intellectuele schepping van de auteur is. Om te 

bepalen of het programma voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt mogen 

geen andere criteria worden aangelegd.”149 Het WER neemt deze voorwaarde ongewijzigd 

over150. Over de juiste invulling van het oorspronkelijkheidscriterium in de 

softwarebescherming is reeds veel inkt gevloeid. Er waren twee verschillende strekkingen in 

de rechtsleer die het criterium anders interpreteerden. Aanhangers van de ene strekking 

waren van mening dat dit criterium hetzelfde was als de voorwaarde van originaliteit uit het 

auteursrecht. Dit betekent dat de creatie een eigen schepping moet zijn van de auteur met 

een persoonlijk karakter151. Volgens de andere strekking volstond het dat de auteur de 

schepping niet gekopieerd had, zonder dat het werk een uitdrukking moest zijn van diens 

                                                      
146 De grafische interface van een app kan men omschrijven als het geheel van menu’s, werkbalken, knoppen etc. 
die de gebruiker ter beschikking heeft om met de app te werken. 
147 HvJ 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace v. Ministerstvo kultury, C-393/09, §§ 28-45 en HvJ 
2 mei 2012, SAS Institute v. World Programming, C-406/10, §§ 35-38. 
148 HvJ 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace v. Ministerstvo kultury, C-393/09, §§ 43-51 en HvJ 
2 mei 2012, SAS Institute v. World Programming, C-406/10, § 45. 
149 Art. 2, lid 1 SW en art. 1.3 Softwarerichtlijn. 
150 Art. XI.295, lid 1 WER. 
151 E. DERCLAYE en A. STROWEL, Droit d’auteur et numérique, Brussel, Bruylant, 2001, 185-190. 
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persoonlijkheid152. Ook in de rechtspraak bestond onenigheid. Het Hof van Beroep van 

Antwerpen steunde de eerste strekking153, terwijl het Hof van Gent de tweede interpretatie 

volgde154. 

87. J. DEENE schreef in 2007 dat de tegenstrijdige arresten “de rechtszekerheid ernstig in het 

gedrang doen komen, dit zowel voor de ontwikkelaars van software als voor mogelijke 

inbreukplegers” en dat “het dan ook hoog tijd wordt dat […] eindelijk eens na meer dan 15 jaar 

aan het Hof van Justitie een prejudiciële vraag dienaangaande wordt gesteld.”155 Het Deense 

Højesteret (het hoogste gerechtshof) diende nog datzelfde jaar een prejudiciële vraag naar 

duidelijkheid omtrent het omstreden onderwerp in bij het Hof van Justitie. Het Hof hakte de 

knoop uiteindelijk door in 2009 en besliste dat het oorspronkelijkheidscriterium in de 

Softwarerichtlijn identiek is aan de binnen het auteursrecht gehanteerde voorwaarde van 

originaliteit156. 

88. Het originaliteitscriterium in het auteursrecht is, in tegenstelling tot de voorwaarde van 

oorspronkelijkheid binnen de softwarebescherming, niet te vinden in de toepasselijke 

wetgeving. Het is een creatie van de rechtspraak. Vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie 

deelt het begrip op in een subjectieve en een objectieve component. Volgens het objectief 

element moet intellectuele arbeid aan de grondslag van de creatie liggen. Het subjectieve 

bestanddeel houdt in dat men de persoonlijke toets van de auteur in de creatie moet 

terugvinden157. Deze redenering werd ook gevolgd door het Hof van Justitie158. Voor de 

volledigheid dient vermeld te worden dat een recent arrest van het Hof van Cassatie ingaat 

tegen de eigen vaste rechtspraak door te bepalen dat het subjectief criterium niet vereist is 

opdat een werk auteursrechtelijk beschermd kan worden159. Dit arrest stuitte op onbegrip in 

                                                      
152 H. VANHEES, “Art 2 Wet bescherming Computerprogramma’s” in X, Handels- en economisch recht. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1-4. 
153 Antwerpen 19 december 2005, AM 2007, afl. 1, 85. 
154 Gent 3 april 2006, onuitg., aangehaald door J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2006”, NjW 2007, afl. 165, 
530. 
155 J. DEENE, “Intellectuele rechten kroniek 2006”, NjW 2007, afl. 165, 543-544. 
156 HvJ 16 juli 2009, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening, C-5/08, §§ 30-39. 
157 Cass. 27 april 1989, Pas. 1989, afl. 1, 108 en Cass. 2 maart 1993, Pas. 1993, afl. 1, 234. 
158 HvJ 16 juli 2009, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening, C-5/08, § 37 en HvJ 4 oktober 2011, 
Football Association Premier League et al. v. QC Leisure et al., C-403/08 en C-429/08, §§ 97-98. 
159 Cass. 26 januari 2012, RW 2012-13 afl. 15, 578. 
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de rechtsleer en moet, wegens duidelijke strijdigheid met de rechtspraak van het Hof van 

Justitie, niet gevolgd worden160. 

89. De vereiste van de persoonlijke stempel van de maker houdt niet in dat een app een 

onmiddellijk zichtbare eigenheid moet hebben waaruit direct kan worden afgeleid wie de 

ontwikkelaar is. Stijl wordt niet auteursrechtelijk beschermd161. De subjectieve component 

van het originaliteitscriterium moet eerder worden geïnterpreteerd als een uitsluiting van 

creaties waar geen creatieve vrijheid aan te pas kwam ten gevolge van bijvoorbeeld 

technische beperkingen162. Als iedereen identiek dezelfde app had ontwikkeld door dezelfde 

inspanning als de maker te leveren, is het duidelijk dat de maker geen creativiteit of 

persoonlijke toets toevoegde163. 

90. Originaliteit of oorspronkelijkheid is het enige criterium dat in aanmerking mag worden 

genomen om uit te maken of een app auteursrechtelijke bescherming verdient164. Of de app 

de eerste in haar soort of revolutionair is speelt dus op zich geen rol (hoewel de anterioriteit 

van een andere app wel de originaliteit kan beïnvloeden)165.  Ook kwalitatieve eigenschappen, 

waarde of nut zijn niet relevant166. Een gratis app met als enige verdienste het produceren van 

komische geluiden geniet dezelfde bescherming als een dure app die het gebruik van een 

smartphone als volwaardig GPS-toestel mogelijk maakt. De grootte van de app (in wezen de 

lengte van de code) doet er niet toe167, noch de grootte van de geleverde inspanning of 

deskundigheid waarmee de app ontwikkeld werd168. Tenslotte moet de originaliteit van het 

geheel, en niet van afzonderlijke onderdelen, worden onderzocht. Verschillende functies die 

op zich weinig origineel zijn op een bepaalde manier samenvoegen, kan leiden tot een nieuwe 

app die op haar beurt wél origineel is169. 

                                                      
160 H. VANHEES, “Originaliteit in het auteursrecht” (noot onder Cass. 26 januari 2012), RW 2012-13 afl. 15, 579 en 
F. GOTZEN, “Het Hof van Cassatie en het begrip 'oorspronkelijkheid' in het auteursrecht” (noot onder Cass. 26 
januari 2012), IRDI 2012, afl. 2, 203. 
161 Gent 12 november 2007, RW 2008-09, afl. 31, 1324. 
162 HvJ 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace v. Ministerstvo kultury, C-393/09, § 49. 
163 J. PINXTEN, “De bescherming van software: auteursrecht en/of octrooirecht”, Jura Falc. 2009-10, afl. 4, 640. 
164 Art. 2, lid 1, laatste zin SW. 
165 Gent 12 november 2007, RW 2008-09, afl. 31, 1324. 
166 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 27. 
167 HvJ 16 juli 2009, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening, C-5/08, § 48. 
168 HvJ 1 maart 2012, Football Dataco et al. v. Yahoo et al., C-604/10, § 33. 
169 HvJ 16 juli 2009, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening, C-5/08, § 51. 
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4. De formaliteiten van bescherming 

91. Er is geen enkele formaliteit vereist opdat een app auteursrechtelijk beschermd zou 

worden. Het opleggen van dergelijke formaliteiten is zelfs verboden aan de lidstaten van de 

BC170. Een app zal automatisch bescherming genieten van zodra deze aan de 

beschermingsvoorwaarden171 voldoet. Het is niet vereist dat de app al voltooid is. Het feit dat 

een idee op een originele wijze veruitwendigd wordt, is voldoende. Het bewijs of tegenbewijs 

hiervan kan geleverd worden met alle middelen van recht, inclusief vermoedens en 

getuigenissen zoals bijvoorbeeld een interview met de vermeende auteur in een tijdschrift172 

173. 

92. Het is natuurlijk niet eenvoudig te bewijzen dat men als eerste een idee voor een app is 

beginnen uitdrukken in softwarecode. Er zijn echter enkele mogelijkheden die ertoe leiden 

dat de (eventueel onvoltooide) code ‘vaste datum’ krijgt. Zo kan men bijvoorbeeld de code op 

een drager (bijvoorbeeld een DVD of een USB-stick) indienen bij een notaris. Deze zal dan, 

tegen betaling, een authentieke akte opstellen die de code beschrijft en de drager onder 

gesloten omslag aan dit document hechten. 

93. Andere mogelijkheden zijn de registratie bij de FOD Financiën of bij de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). Deze zijn voor softwarecodes echter 

minder handig omdat enkel papieren documenten kunnen worden ingediend, wat betekent 

dat men de code zou moeten uitprinten. Ook het i-Depot bij het Benelux-Bureau voor de 

Intellectuele Eigendom (BBIE) behoort tot de mogelijkheden. Hierbij kan men wel 

informaticabestanden toevoegen, zij het beperkt tot een grootte van 100 megabyte. 

94. Een specifieke mogelijkheid voor softwarecodes is het depot bij ‘escrow’ agenten. Dit is, 

in tegenstelling tot de hoger vermelde opties, geen registratie bij een officiële instantie. Het 

gaat om private personen of bedrijven die de broncode van een app tegen betaling bewaren. 

                                                      
170 Art. 5.2 BC. 
171 Zie: Deel II, 3. De beschermingsvoorwaarden. 
172 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 30. 
173 Antwerpen 31 januari 2006, AM 2006, afl. 5, 445. 
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Als de ontwikkelaar updates doorstuurt, worden deze door de agenten aan de code 

toegevoegd. De code wordt ook gecontroleerd op volledigheid en bruikbaarheid174. 

95. Zoals zopas vermeld zijn deze vormen van registratie slechts oplossingen voor 

bewijsproblemen en hebben ze niks te maken met het ontstaan van auteursrechtelijke 

bescherming. Ook de vermelding van het symbool ‘©’ of het woord ‘copyright’ is in België 

geen vereiste hiertoe. Toch kan een dergelijke vermelding nuttig zijn ter bevestiging van het 

wettelijk vermoeden dat de persoon of het bedrijf waarvan de naam bij het openen van een 

app verschijnt, de houder van het auteursrecht is175. De ‘copyright’ vermelding bevat het ‘©’ 

symbool of het woord ‘copyright’, gevolgd door de naam van de rechthebbende en het jaar 

van eerste publicatie, bijvoorbeeld “© Microsoft 2010”176. 

5. De titularis van de rechten 

96. Hieronder wordt besproken aan wie de auteursrechten op een app toekomen. Als een 

app voor eigen rekening ontwikkeld werd door één persoon, geldt de basisregel. Het is echter 

ook mogelijk dat meerdere ontwikkelaars samenwerken. Apps worden ook vaak ontwikkeld 

in opdracht van een derde, in dienstverband als werknemer of als ambtenaar of als 

zaakvoerder van een vennootschap. Al deze situaties komen hieronder aan bod. 

5.1. De basisregel 

97. De SW bevat geen algemene regel die bepaalt aan wie het auteursrecht op een 

ontwikkelde app toekomt. Men moet dus teruggrijpen naar de AW. Hier leest men dat de 

oorspronkelijke auteursrechthebbende de natuurlijke persoon is die het werk heeft 

gecreëerd177. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt iedereen als auteur aangemerkt wiens 

naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is, als dusdanig op het werk, op een 

reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan wordt vermeld178. 

Hierbij moet men wel de redelijkheid en het gezond verstand eerbiedigen. Iemand wiens 

                                                      
174 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 339-341. 
175 Art. 6, lid 2 AW. 
176 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 30-31. 
177 Art. 6, lid 1 AW. 
178 Art. 6, lid 2 AW. 
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naam eenmalig vermeld wordt als dank voor het aanbrengen van enkele kleine redactionele 

wijzigingen, is daarom niet automatisch auteur179. 

98. Toegepast op mobiele applicaties houdt de basisregel dus in dat de auteursrechten 

oorspronkelijk altijd toekomen aan de natuurlijke persoon die de app ontwikkelde. De 

Softwarerichtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid ook rechtspersonen als mogelijke originele 

verkrijgers van auteursrechten aan te merken180. De Belgische wetgever heeft van deze optie 

echter geen gebruik gemaakt. Rechtspersonen zijn m.a.w. uitgesloten als originele auteur. Het 

WER neemt de betrokken bepalingen letterlijk over181. 

5.2. Meerdere auteurs 

99. Als meerdere natuurlijke personen samen een app ontwikkelden kunnen zij allemaal 

medeauteur zijn. Noch de AW, noch de SW bevatten expliciete bepalingen over wanneer 

iemand als medeauteur kan worden aangemerkt. Uit de algemene regel m.b.t. auteurschap 

volgt echter dat iemand die het werk gecreëerd heeft, een oorspronkelijke auteur is. 

Meerdere personen kunnen dus auteur zijn, op voorwaarde dat zij allemaal hebben 

bijgedragen tot de creatie. Voor iedere persoon die heeft meegewerkt moet men bijgevolg 

nagaan of zij hebben bijgedragen aan de voorwaarde van oorspronkelijkheid182 door hun 

persoonlijke toets aan het werk te geven. Als het werk er zonder hun bijdrage m.a.w. exact 

hetzelfde had uitgezien, kunnen zij niet als medeauteur worden aangemerkt. Als een 

ontwikkelaar bijvoorbeeld bepaalde zuiver technische bewerkingen zelf kan doen, maar 

wegens tijdsgebrek delegeert hij de taak naar een ondergeschikte of een derde, zal deze 

laatste dus geen aanspraak kunnen maken op de rechten van een (mede)auteur. 

  

                                                      
179 Rb. Antwerpen 30 juni 2011, RABG 2011, afl. 18, 1291-1293. 
180 Art. 2.1 Softwarerichtlijn. 
181 Art. XI.170, lid 1 en 2 WER. 
182 Art. 2, lid 1 SW. Zie: Deel II, 3. De beschermingsvoorwaarden. 
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100. De AW regelt wel hoe medeauteurs hun rechten op een creatie mogen uitoefenen. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen ondeelbare en deelbare werken. Een creatie is 

ondeelbaar als men de prestatie van een bepaalde medeauteur niet meer van het geheel kan 

onderscheiden. Bij een deelbaar werk is dit wel nog mogelijk. Een camera-app waarbij een 

bepaalde ontwikkelaar de volledige code schreef m.b.t. de functie van gezichtsherkenning is 

bijvoorbeeld een deelbare creatie. 

101. De uitoefening door meerdere personen van het auteursrecht op een ondeelbaar werk 

moet worden geregeld bij overeenkomst. Als er geen overeenkomst werd gesloten mag geen 

van de medeauteurs het recht afzonderlijk uitoefenen, tenzij een rechterlijke beslissing hem 

daartoe machtigt183. Bij uitzondering op dit verbod kan een medeauteur echter, in eigen naam 

en zonder tussenkomst van andere medeauteurs, rechtsvorderingen instellen ter handhaving 

van zijn auteursrecht en schadevergoeding eisen wegens eventuele inbreuken184. Als er 

onenigheid bestaat over het al dan niet publiceren van het werk, kan de rechter een of 

meerdere auteurs machtigen om tot publicatie over te gaan. Hij kan deze machtiging 

afhankelijk stellen van bepaalde maatregelen die hij nuttig acht. De rechter kan ook, op vraag 

van een medeauteur die zich tegen de publicatie verzet, beslissen dat deze niet moet delen in 

de kosten en baten van de exploitatie van het werk, of dat zijn naam niet op het werk zal 

voorkomen185. 

102. De regels voor uitoefening van een deelbaar werk in zijn geheel zijn dezelfde als voor 

een ondeelbaar werk. Het betrokken artikel geeft immers als enige voorwaarde dat het 

auteursrecht onverdeeld is, wat op beide soorten werken kan slaan186. Op de exploitatie van 

slechts een deel van een deelbaar werk is echter een afwijkende regeling van toepassing. In 

dat geval mag de medeauteur die instond voor een onderscheidbaar deel van het geheel, dit 

deel afzonderlijk exploiteren, zolang dit de uitoefening van de rechten op het geheel niet in 

het gedrang brengt187. Het is de medeauteur verboden samen te werken met een derde voor 

de exploitatie van zijn afzonderlijk deel, tenzij een overeenkomst tussen de medeauteurs van 

                                                      
183 Art. 4, lid 1 AW. 
184 Art. 4, lid 2 AW. 
185 Art. 4, lid 3 AW. 
186 Art. 4, lid 1, eerste zin AW. 
187 Art. 5, lid 2 AW. 
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het geheel hem dit zou toelaten188. Het is de medeauteur die de gezichtsherkenning 

ontwikkelde voor de hoger aangehaalde camera-app, dus toegelaten een aparte app op de 

markt te brengen met deze functie van gezichtsherkenning, zolang hij daarvoor niet met een 

derde samenwerkt en dit de exploitatie van de camera-app niet negatief beïnvloedt. Ook de 

regels m.b.t. medeauteurs van deelbare en ondeelbare werken werden trouw overgenomen 

in het WER189. 

5.3. Werken gecreëerd in opdracht 

103. De meeste bedrijven, overheden en evenementen hebben weinig expertise voor het 

ontwikkelen van mobiele applicaties. Toch hebben zeer veel van deze entiteiten een eigen 

app. Een Ikea-boodschappenlijstje maken, VAB-assistentie vragen of opzoeken op welk 

podium je favoriete artiest optreedt op de festivalweide, voor dit alles bestaat een speciaal 

ontwikkelde mobiele applicatie. Deze bedrijven doen hiervoor meestal een beroep op 

gespecialiseerde softwareontwikkelaars. De contractuele relatie tussen het bedrijf en de 

ontwikkelaar valt dan te kwalificeren als een gemeenrechtelijke aanneming190. 

104. De SW bevat geen specifieke bepalingen die de contractrelatie tussen opdrachtgever en 

aannemer m.b.t. de ontwikkeling van een app regelt. Het enige dat de AW hieromtrent 

voorschrijft is de eerder aangehaalde basisregel die de auteursrechten doet toekomen aan 

degene die het werk heeft gecreëerd, i.c. de ontwikkelaar-aannemer191. Als de opdrachtgever 

de vermogensrechten192 op de app wil verkrijgen, zal hij dit contractueel moeten bedingen. 

Een dergelijk contract moet voldoen aan de voorwaarden toepasselijk op 

licentieovereenkomsten193. Als de partijen hieromtrent niets in het contract opnemen, 

behoudt de ontwikkelaar-aannemer deze rechten. 

  

                                                      
188 Art. 5, lid 1 AW. 
189 Artt. XI.168 en XI.169 WER. 
190 Art. 1779 e.v. BW. 
191 Art. 6, lid 1 AW. 
192 Voor het onderscheid tussen vermogensrechten en morele rechten, zie: Deel II, 6. De toegekende rechten. 
193 Zie: Deel III, 2. Kenmerken van de softwarelicentie m.b.t. mobiele applicaties.  
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5.4. Werken gecreëerd in het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut 

105. Indien een werknemer of statutair ambtenaar in het kader van zijn functie of in opdracht 

van zijn werkgever of gezaghebbende een app ontwikkelt, geldt opnieuw de basisregel uit het 

auteursrecht: de oorspronkelijke auteur is deze natuurlijke persoon zelf194. De SW bevat 

echter een van het auteursrecht afwijkende regel voor wat betreft de vermogensrechten op 

software, ontwikkeld in het kader van een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut. Als 

deze overeenkomst of dit statuut niets anders bepaalt, wordt de werkgever geacht verkrijger 

te zijn van deze vermogensrechten. Het moet gaan om een computerprogramma dat de 

werknemer of beambte ontwikkelde bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van de 

werkgever of gezaghebbende195. Het WER neemt de inhoud van deze bepaling ongewijzigd 

over196. 

106. Als een werknemer of ambtenaar van zijn gezaghebbende de opdracht krijgt een app te 

ontwikkelen, zullen de vermogensrechten op die creatie dus aan zijn werkgever toekomen, 

ongeacht of softwarecodering deel uitmaakt van zijn normale functieomschrijving. Een 

werkgever die van mening is dat de vermogensrechten op software aan hem toebehoren, 

draagt hiertoe wel de bewijslast. Als softwareontwikkeling niet in de functieomschrijving van 

een werknemer staat en de werkgever kan niet aantonen dat een programma op zijn instructie 

werd ontworpen, zullen de vermogensrechten aan de werknemer toekomen197. 

107. Dit vermoeden van verkrijging van vermogensrechten ten voordele van de werkgever is 

van aanvullend recht. Dit betekent dat het mogelijk is hier expliciet van af te wijken in de 

arbeidsovereenkomst of het statuut. Het is natuurlijk vrij onrealistisch, maar ingeval van een 

zeer gespecialiseerde werknemer niet ondenkbaar dat een werkgever hier tijdens de 

onderhandelingen mee zal instemmen198.   

  

                                                      
194 Art. 6, lid 1 AW. 
195 Art. 3 SW. 
196 Art. XI.296 WER. 
197 Arbrb. Luik 2 september 2010, JTT 2011, afl. 7, 111. 
198 I. VAN PUYVELDE, Intellectuele rechten van werknemers, Antwerpen, Intersentia, 2012, 76. 
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5.5. Werken gecreëerd in het kader van een bestuursmandaat 

108. Wat is het lot van de vermogensrechten op een computerprogramma, ontwikkeld door 

een zaakvoerder of een bestuurslid in een vennootschap die deze taak niet uitvoert in het 

kader van een arbeidsovereenkomst? Komen deze, naar analogie met de regeling m.b.t. 

werknemers of ambtenaars, ook toe aan de rechtspersoon? Het Hof van Cassatie 

beantwoordde deze vraag geheel terecht ontkennend, door te stellen dat het vermoeden 

“slechts geldt voor de vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma’s gemaakt  

door  werknemers  of  beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun 

werkgever en niet kan worden uitgebreid  tot  de vermogensrechten met betrekking tot 

computerprogramma’s gemaakt door de statutaire zaakvoerder van een 

handelsvennootschap, die niet mede de hoedanigheid heeft van werknemer ingevolge een met 

deze vennootschap gesloten arbeidsovereenkomst.”199 

109. In deze zaak ging het om de statutair zaakvoerder van een BVBA, maar de redenering 

van het Hof kan zonder twijfel worden doorgetrokken naar bestuurders of leden van het 

directiecomité van een NV of andere handelsvennootschap, zolang zij deze mandaten niet in 

het kader van een arbeidsovereenkomst vervullen. Ook een permanente vertegenwoordiger 

die in naam en voor rekening van een rechtspersoon een bestuursfunctie in een andere 

vennootschap uitoefent, zal niet onder het vermoeden m.b.t. werknemers en ambtenaars 

vallen200. 

110. Iemand die naast zijn bestuursmandaat ook nog werknemer is van dezelfde 

vennootschap, en die in het kader van zijn taken als werknemer of in opdracht van zijn 

werkgever een app zou ontwikkelen, zal dan weer wel vallen onder het vermoeden uit de 

SW201. Bij dergelijke personen met een dubbel mandaat die een app ontwikkelen zal het dus 

een feitenkwestie zijn om te bepalen of zij dit deden in het kader van hun 

arbeidsovereenkomst of in het kader van hun bestuursmandaat. 

                                                      
199 Cass. 3 juni 2010, AM 2011, afl. 1, 53. 
200 H. VANHEES, “Het vermoeden van verkrijging van vermogensrechten ten voordele van de werkgever uit art. 3 
Softwarewet” (noot onder Cass. 3 juni 2010), AM 2011, afl. 1, 54. 
201 H. VANHEES, “Het vermoeden van verkrijging van vermogensrechten ten voordele van de werkgever uit art. 3 
Softwarewet” (noot onder Cass. 3 juni 2010), AM 2011, afl. 1, 54-55. 
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6. De toegekende rechten 

111. De rechten die een auteur van een mobiele applicatie hierop kan doen gelden, worden 

klassiek onderverdeeld in twee grote categorieën: de morele rechten enerzijds en de 

vermogensrechten anderzijds. De inhoud en de karakteristieken van deze rechten worden 

hieronder besproken. 

6.1. De morele rechten 

112. In de SW staat te lezen dat de morele rechten van de auteur op een app geregeld worden 

conform de BC202. Het relevante artikel in de BC bepaalt dat de auteur, “onafhankelijk de 

vermogensrechtelijke auteursrechten en zelfs na de overdracht van die rechten, het recht 

behoudt om het auteurschap van het werk op te eisen en om zich te verzetten tegen elke 

misvorming, verminking of andere wijziging van dat werk, of tegen elke andere aantasting 

daarvan die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of zijn goede naam.”203 

113. De omschrijving van deze rechten komt overeen met het recht op erkenning van 

vaderschap en het recht op integriteit in het gemeen auteursrecht. Omdat de BC noch de SW 

verder informatie bevatten over de eigenschappen van deze rechten, moet men hiervoor 

terugvallen op het gemeen auteursrecht. Zowel de bepaling in de SW die verwijst naar de BC 

als de relevante artikels uit de AW werden overgenomen in het WER204. 

6.1.1. Het recht op erkenning van vaderschap 

114. Krachtens het recht op erkenning van vaderschap kan de ontwikkelaar van een app 

afdwingen dat zijn naam op de creatie vermeld wordt. Hij kan deze vermelding ook weigeren 

of eisen dat een pseudoniem wordt gebruikt205. Hieruit volgt ook het recht om zich te 

verzetten tegen een derde die het vaderschap over een app opeist door bijvoorbeeld zijn 

naam hierop te vermelden206. 

                                                      
202 Art. 4 SW. 
203 Art. 6bis, 1 BC. 
204 Resp. art. XI.297 en art. XI. 165, § 2 WER. 
205 Art. 1, § 2, lid 5 AW. 
206 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 38. 
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6.1.2. Het recht op integriteit 

115. Het recht op eerbied of integriteit vertoont twee aspecten. De auteur heeft enerzijds 

het recht om zich te verzetten tegen elke wijziging van zijn creatie zonder dat hij daarvoor 

enige actuele of dreigende schending van zijn belangen moet aantonen207. Het maakt hierbij, 

aldus het Hof van Cassatie, geen verschil of het gaat om een toevoeging, inkorting of een ander 

soort wijziging. Ook niet-materiële wijzigingen die de geest van het werk aantasten, komen in 

aanmerking. De rechter beoordeelt deze kwestie onaantastbaar. Het recht op integriteit staat 

los van het recht op erkenning van vaderschap en uit het feit dat het laatstgenoemde recht 

niet werd aangetast, volgt niet automatisch dat ook de integriteit werd gerespecteerd208. 

116. Anderzijds heeft de auteur het recht op te treden tegen elke misvorming, verminking, 

wijziging of andere aantasting van zijn werk die zijn eer of reputatie kan schaden. Uit het feit 

dat de wetgever hierbij expliciet vermeldt dat de auteur van dit aspect geen afstand kan doen, 

valt ook af te leiden dat dit wel mogelijk is m.b.t. de eerste component209. 

117. Het recht op integriteit is absoluut in de zin dat de auteur kan optreden tegen eender 

welke wijziging aan het werk. Dit neemt echter niet weg dat de rechter de belangen van auteur 

en vermeende inbreukmaker tegen elkaar kan afwegen en beslissen dat de uitoefening door 

de auteur onder bepaalde omstandigheden rechtsmisbruik uitmaakt210. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij de uitoefening van het recht zonder gerechtvaardigd belang, zonder eerbied voor zijn 

sociale functie, op de meest schadelijke wijze of met de intentie om schade aan anderen toe 

te brengen. Hiervan zijn voorbeelden te vinden in de rechtspraak211. Deze gaan echter niet 

over inbreuken m.b.t. het integriteitsrecht op software. Omtrent de invulling van het recht in 

deze specifieke toepassing zijn nog geen praktijkvoorbeelden bekend. 

                                                      
207 Art. 6bis, 1 BC juncto art. 1, § 2, lid 6 AW. 
208 Cass. 8 mei 2008, AM 2009, afl. 1, 104. 
209 Art. 6bis, 1 BC juncto art. 1, § 2, lid 7 AW. 
210 F. GOTZEN, “Een Brugse beeldenstorm in een glas water - Cassatie bekijkt het recht op integriteit van de auteur” 
(noot onder Cass. 8 mei 2008), AM 2009, afl. 1, 105. 
211 Luik 13 januari 2003, AM 2003, afl. 3, 213, noot R. DETHIER en B. REMICHE, Brussel 21 maart 2003, AM 2003, afl. 
5, 366, Cass. 5 mei 2011, ICIP-Ing.Cons. 2011, afl. 1, 50. 
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6.1.3. De karakteristieken en de uitoefening van de morele rechten 

118. De AW bepaalt dat de morele rechten onvervreemdbaar zijn en dat een globale 

verzaking aan de uitoefening van deze rechten nietig is212. F. GOTZEN en M. JANSSENS leiden hier 

a contrario uit af dat een auteur wel kan verzaken aan een concrete uitoefening van een 

bepaald moreel recht met betrekking tot een bepaald werk213. Deze redenering moet m.i. 

worden bijgetreden, gelet op de bewoordingen in de wet. Dit betekent bijvoorbeeld dat een 

werknemer die een app ontwerpt in opdracht van zijn werkgever, normaliter het recht van 

vaderschap behoudt en kan afdwingen dat zijn naam wordt vermeld. Maar de werkgever kan 

hieraan ontkomen door te bedingen dat de werknemer verzaakt aan het recht van vaderschap 

op creaties die hij in opdracht van zijn werkgever ontwikkelde214. Hetzelfde is mogelijk bij een 

aanneming, met de kanttekening dat hierbij ook m.b.t. de vermogensrechten een 

contractuele regeling in het voordeel van de opdrachtgever moet worden getroffen215. 

119. Gelet op de onvervreemdbare aard van de morele rechten is het lot van deze rechten 

na het overlijden van de auteur een belangrijk vraagstuk. Meestal ligt de term 

‘onvervreemdbaar’ in lijn met het begrip ‘extrapatrimoniaal’. Extrapatrimoniale rechten zoals 

mensenrechten en rechten m.b.t. de staat van de persoon zijn aan het erfrecht onttrokken en 

gaan na het overlijden dus niet over naar de erfgenamen. Hoger werd echter reeds gesteld 

dat rechten van intellectuele eigendom per definitie patrimoniale rechten zijn216. De AW 

bepaalt dat de morele rechten na het overlijden van de auteur worden uitgeoefend door zijn 

erfgenamen of legatarissen, tenzij hij daartoe een welbepaalde persoon heeft aangewezen217. 

Het WER bevat een identieke bepaling218. Zijn de morele rechten dan onvervreemdbare 

patrimoniale rechten die na het overlijden weliswaar niet in het vermogen van de erfgenamen 

terecht komen, maar wel door hen kunnen worden uitgeoefend? Een voorbeeld van een 

dergelijk recht is het recht op herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid219. C. 

DECLERCK, J. DU MONGH, W. PINTENS en K. VANWINCKELEN schrijven hierover dat de morele rechten 

van de auteur integraal onderworpen zijn aan het erfrecht. Erven wordt, volgens hen, 

                                                      
212 Art. 1, § 2, lid 1 en 2 AW. 
213 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 37. 
214 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 330. 
215 Zie: Deel II, 5.3. Werken gecreëerd in opdracht. 
216 Zie: Alinea 23. 
217 Art. 7, lid 2 AW. 
218 Art. XI.171, lid 2 AW. 
219 Art. 957 BW. 
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verondersteld een kwestie van overgang van goederen en schulden uit te maken220. Zij lijken 

dus van mening te zijn dat de morele rechten wel degelijk in de patrimonia van erfgenamen 

en/of legatarissen terecht komen. 

120. Naar mijn mening is de vraag of de morele rechten wel of niet in het patrimonium van 

de erfgenamen of legatarissen terecht komen, een puur theoretische kwestie zonder 

praktische gevolgen. Er is namelijk consensus over het feit dat de rechten in de naam van de 

auteur moeten worden uitgeoefend221. Dit betekent dat de erfgenamen moeten handelen in 

overeenstemming met de vermoedelijke wil van de auteur222. De erfgenaam die zich verzet 

tegen een inbreuk zal met name moeten bewijzen dat de auteur, indien hij nog in leven was 

geweest, op dezelfde wijze zou zijn opgetreden223. 

121. Dit is geen gemakkelijke taak, zeker als de auteur tijdens zijn leven nooit is opgetreden 

tegen inbreuken en zijn wil niet op andere manieren kenbaar heeft gemaakt. Daarom is het 

aangewezen dat een auteur in zijn testament een persoon aanduidt die als enige zijn morele 

rechten mag uitoefenen. Uit een dergelijke handeling valt onmiddellijk ook het vertrouwen 

van de auteur af te leiden dat deze persoon de rechten zal uitoefenen zoals de auteur dit zou 

hebben gewild224. De auteur kan er ook voor opteren in zijn testament geen specifieke 

persoon aan te duiden, maar wel richtlijnen uit te schrijven die de erfgenamen moeten volgen 

bij het uitoefenen van zijn morele rechten225. Als de erfgenamen het niet eens raken over hoe 

de morele rechten van de overleden auteur moeten worden uitgeoefend, geldt de regeling 

van toepassing op medeauteurs van een ondeelbaar werk 226 227. 

                                                      
220 C. DECLERCK, J. DU MONGH, W. PINTENS, en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 720-721. 
221 H. VANHEES, “Art. 7 Auteurswet” in F. BRISON en H. VANHEES (eds.), De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze 
commentaar, Gent, Larcier, 2012, 50-54. 
222 C. DECLERCK en W. PINTENS, “Testamentaire clausules over morele auteursrechten”, AM 2008, afl. 2, 98-99. 
223 Brussel 2 juni 2000, AM 2001, afl. 2, 237. 
224 C. DECLERCK en W. PINTENS, “Testamentaire clausules over morele auteursrechten”, AM 2008, afl. 2, 95-96. 
225 C. DECLERCK en W. PINTENS, “Testamentaire clausules over morele auteursrechten”, AM 2008, afl. 2, 99-100. 
226 Art. 7, lid 3 AW. 
227 Zie: Alinea 101. 
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6.2. De vermogensrechten 

122. De SW geeft een omschrijving van de vermogensrechten waarover een app-

ontwikkelaar beschikt228. Het WER neemt die omschrijving letterlijk over229. De auteur van een 

app heeft het exclusieve recht van reproductie, het recht om de app te bewerken of te 

vertalen en het recht op distributie. Hoewel de SW dit niet expliciet vermeldt, beschikt hij 

bovendien over het publiek mededelingsrecht uit het gemeen auteursrecht. 

6.2.1. Het reproductierecht 

123. Het reproductierecht wordt in de SW als volgt gedefinieerd: “De permanente of tijdelijke 

reproductie van een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze 

en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie 

of opslag van een computerprogramma deze reproductie van het programma noodzakelijk is, 

is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist.”230 

124. Het recht omvat twee soorten handelingen. Eerst en vooral heeft het, zo blijkt uit de 

eerste zin van het artikel, betrekking op het verkrijgen van een kopie van de app. Dit gebeurt 

door de app te downloaden via het distributieplatform (App Store, Google Play Store, etc.). 

De tweede handeling omvat de reproductie die noodzakelijk is voor het gebruik van de app, 

nl. de installatie van de software op de smartphone of tablet én reproducties die plaatsvinden 

bij het opstarten en gebruiken van de app. Het zou nogal verregaand zijn als een rechtmatige 

gebruiker, bovenop de toestemming om de app te downloaden, ook nog toelating zou moeten 

krijgen om de app te gebruiken voor het beoogde doel231. Daarom schrijft de SW voor dat, 

tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, voor dergelijke handelingen geen 

toestemming van de houder van het recht vereist is232. Het WER bevat dezelfde 

uitzondering233. 

                                                      
228 Art. 5 SW. 
229 Art. XI.298 WER. 
230 Art. 5, a) SW. 
231 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet Bescherming Computerprogramma’s” in X, Handels- en economisch recht. 
Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1-2. (hierna: H. VANHEES, 
“Art. 5-8 Wet Bescherming Computerprogramma’s”). 
232 Art. 6, § 1 SW. 
233 Art. XI.299, § 1 WER. 
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125. Met betrekking tot deze uitzondering moeten twee korte opmerkingen worden 

gemaakt. Ten eerste kan men een rechtmatige gebruiker in de context van de 

vermogensrechten en de uitzonderingen hierop, die later aan bod komen234, als volgt 

definiëren: “Iedereen die op legitieme wijze in het bezit is van een kopie van een programma, 

met het recht om dit programma te gebruiken.”235 Deze definitie is gericht op het uitsluiten 

van bijvoorbeeld hackers of personen die een piratenkopie van een programma bezitten. 

126. Ten tweede mag men uit de bewoording “tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders is 

bepaald”236 niet afleiden dat de uitzondering zomaar contractueel kan worden omzeild 

(waardoor een gebruiker toch toestemming zou moeten vragen telkens hij de app wil 

gebruiken). Uit de overwegingen van de Softwarerichtlijn blijkt immers dat “het laden of in 

beeld brengen, dat noodzakelijk is voor het gebruik van een rechtmatig verkregen kopie van 

een programma […] niet bij overeenkomst mag worden verboden.”237 Alle andere handelingen 

noodzakelijk voor het gebruik van de app voor het beoogde doel kunnen wel uitdrukkelijk 

contractueel worden uitgesloten238. 

6.2.2. Het recht van vertaling en bewerking 

127. Krachtens de SW heeft enkel de rechthebbende het recht tot “vertalen, bewerken, 

arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproductie van het resultaat 

daarvan.”239 Net als bij het reproductierecht heeft de rechtmatige gebruiker evenwel geen 

toestemming nodig voor het aanbrengen van vertalingen, bewerkingen of andere 

veranderingen die noodzakelijk zijn om een app te kunnen gebruiken voor het beoogde 

doel240. Als een eindgebruiker fouten in de broncode zou vinden die de correcte werking van 

de app verhinderen en die hij zelf kan aanpassen, heeft hij dus het recht die aanpassingen te 

doen241. Ook hier mag dit recht de gebruiker niet contractueel ontzegd worden242. 

                                                      
234 Zie: Deel II, 6.3. De beperkingen op de vermogensrechten. 
235 Wetsvoorstel houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de 
rechtsbescherming van computerprogramma’s, Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door 
de heer De Clerck, Parl.St. Kamer, nr. 48K1071/006, 18. 
236 Art. 6, § 1, eerste zin SW. 
237 Overweging 13 Softwarerichtlijn. 
238 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet bescherming Computerprogramma’s”, 2. 
239 Art. 5, b) SW. 
240 Art. 6, § 1 SW. 
241 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet Bescherming Computerprogramma’s”, 2. 
242 Overweging 13 Softwarerichtlijn. 
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6.2.3. Het distributierecht 

128. Het derde vermogensrecht dat de auteur van een app krachtens de SW bezit omvat “elke 

vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren en uitlenen, van een oorspronkelijk 

computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek.”243 De rechthebbende is dus de 

enige die een app op de markt mag brengen244. De communautaire uitputting vormt een 

belangrijke uitzondering op dit recht, waarop verder uitgebreid wordt ingegaan245. 

129. De term ‘distributie’ wordt vaak geassocieerd met een koop-verkoopovereenkomst. Tot 

enkele jaren geleden werd veel software ook verkocht op CD-roms en daarna op de computer 

geïnstalleerd. Mobiele applicaties worden echter rechtstreeks op de smartphone of tablet 

gedownload door de gebruiker. Men koopt geen tastbare materiële drager meer waar de 

software op staat. De gebruiker verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht via een 

licentieovereenkomst. Ook deze overeenkomst wordt verder nog besproken246. 

6.2.4. Het publiek mededelingsrecht 

130. Hoewel de SW dit niet expliciet bepaalt, wordt in de rechtsleer aangenomen dat de 

auteur van een app, naast de drie vermogensrechten in de SW, ook nog beschikt over het 

publiek mededelingsrecht247. Dit recht wordt aan de ontwikkelaar toegekend op basis van de 

AW248. De titel m.b.t. auteursrecht in het WER bevat een identieke bepaling249. Op grond van 

dit artikel heeft alleen de auteur het recht om “het werk volgens ongeacht welk procedé, met 

inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van 

het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek 

mede te delen.” Deze regel onderscheidt zich van het distributierecht omdat het gaat om een 

mededeling aan het publiek, en geen permanente overdracht van het gebruiksrecht aan een 

bepaalde gebruiker. 

                                                      
243 Art. 5, c), eerste zin SW. 
244 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet bescherming Computerprogramma’s”, 3. 
245 Zie: Deel II, 6.3.4. De communautaire uitputting. 
246 Zie:  Deel III: De licentieovereenkomst. 
247 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet bescherming Computerprogramma’s”, 3, F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het 
intellectueel eigendomsrecht, 88-89. 
248 Art. 1, § 1, lid 3 AW. 
249 Art. XI.165, § 1, lid 3 WER. 
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131. Wat moet men dan precies verstaan onder het begrip ‘publieke mededeling’? Het 

Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat iemand in deze context een mededeling doet 

van zodra hij, met volledig besef van de gevolgen van zijn gedrag, toegang verleent tot een 

beschermd werk250. Het gaat om een exploitatie van een werk in een niet-tastbare vorm251. 

De mededeling is publiek wanneer ze gedaan wordt aan een onbepaald maar vrij groot aantal 

personen. Met ‘onbepaald’ wordt bedoeld dat het niet mag gaan om “specifieke individuen 

die tot een bepaalde private groep behoren.”252 Een kosteloze privé-uitvoering in familiekring 

of in het kader van schoolactiviteiten, zo bepaalt de AW253, is geen publieke mededeling. Het 

WER neemt deze regel over en voegt eraan toe dat een voorstelling in het kader van 

schoolactiviteiten zowel binnen als buiten de schoolgebouwen kan plaatsvinden254. De 

wetgever verduidelijkt op die manier dat ook het voorlezen van een boek aan de klas in de 

bibliotheek mogelijk moet zijn zonder eerst toestemming van de auteur te moeten krijgen255. 

132. Het begrip ‘familiekring’ mag men volgens het Hof van Cassatie niet al te strikt 

interpreteren. Het is voldoende dat het gaat om personen die in beperkte en intieme kring 

leven. Zo werd een mededeling in een rusthuis door het Hof niet als publiek aangemerkt256. 

Ook tussen de vijf werknemers in een atelier bestaat een quasi-familiale band257. Werden 

evenwel niet als (quasi-)familiekring aangemerkt: een verjaardagfeest onder leden van een 

sportclub258 en een bedrijfsfeest voor een groep werknemers en hun gezinnen259. Waar 

precies de grens aan het begrip ‘familiekring’ ligt is, zo blijkt, een feitenkwestie die de 

                                                      
250 HvJ 7 december 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España v. Rafael Hoteles, C-306/05, § 37, 
HvJ 4 oktober 2011, Football Association Premier League et al. v. QC Leisure et al., C-403/08 en C-429/08, § 195, 
HvJ 15 maart 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, § 82 en HvJ 15 maart 2012, Phonographic Performance v. 
Ierland, C-162/10, § 31. 
251 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 43. 
252 HvJ 15 maart 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, § 85. 
253 Art. 22, § 1, 3° AW. 
254 Artt. XI.190, 3° en 4° WER. 
255 Wetsontwerp van 21 februari 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen 
als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch 
recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende 
vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige 
rechten betreft, Parl.St. Kamer, 2013-2014, nr. 53K3392/001, 32. 
256 Cass. 18 februari 2000, AM 2000, afl. 3, 290. 
257 Cass. 26 januari 2006, AM 2006, afl. 2, 182. 
258 Cass. 8 oktober 1999, RW 1999-2000, 1401. 
259 Cass. 21 november 2003, AM 2004, afl. 1, 36. 
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feitenrechters soeverein mogen beoordelen, met nogal wat nattevingerwerk en vreemde 

beslissingen tot gevolg260. 

133. De gebruiker die de mededeling doet, moet hierbij een doelgroep voor ogen hebben. 

Als een voorbijganger toevallig iets opvangt gaat het niet om een publieke mededeling261. 

Bovendien moet die doelgroep verschillen van de doelgroep waarop de auteur zijn 

oorspronkelijke publicatie richtte. Men moet de term ‘doelgroep’ hier niet opvatten als een 

demografisch gegeven (zoals jongeren van 12 tot 14 jaar). De doelgroep van een werk is in 

deze context het geheel van rechtmatige gebruikers. Als een auteur bijvoorbeeld een werk 

gratis op een website ter beschikking stelt (en iedereen dus in feite een rechtmatige gebruiker 

is), kan een derde die in een link naar deze website verwijst, niet beschuldigd worden van een 

ongeoorloofde publieke mededeling262. 

134. Bij de beoordeling of het gaat om een ongeoorloofde publieke mededeling is ook de 

vraag of de gebruiker die de publieke mededeling doet daarbij winstoogmerk heeft, relevant. 

Wanneer een hoteluitbater zijn klanten bijvoorbeeld toegang verleent tot 

televisieprogramma’s, maakt dit een extra dienst uit die een invloed heeft op de prijs van de 

hotelkamers. Hetzelfde geldt voor uitzendingen in cafés of restaurants263. 

135. Het publiek mededelingsrecht houdt dus in dat de toestemming van de rechthebbende 

vereist is telkens een gebruiker een beschermd werk ter beschikking stelt aan een groter 

publiek dan de rechthebbende oorspronkelijk voor ogen had264. M.b.t. het gemeen 

auteursrecht zijn talrijke voorbeelden beschikbaar. Als men in het kader van een groot 

buurtfeest een film wil projecteren, is hiervoor de toestemming van de rechthebbende 

vereist. Hetzelfde geldt voor het afspelen van muziek op een scoutsfuif, het uitzenden van 

televisieprogramma’s in een hotel of het voorlezen van passages uit een boek op een beurs. 

                                                      
260 H. VANHEES, “De beperkte vertrouwdheid van vrederechters met het auteursrecht: een illustratie aan de hand 
van het publiek mededelingsrecht”, AM 2010, afl. 4, 360-364. 
261 HvJ 15 maart 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, § 91. 
262 HvJ 13 februari 2014, Nils Svensson et al. v. Retriever Sverige, C-466/12, §§ 24-25. 
263 HvJ 7 december 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España v. Rafael Hoteles, C-306/05, § 44, 
HvJ 4 oktober 2011, Football Association Premier League et al. v. QC Leisure et al., C-403/08 en C-429/08, §§ 204-
206, HvJ 15 maart 2012, SCF v. Marco Del Corso, C-135/10, § 88-91 en HvJ 15 maart 2012, Phonographic 
Performance v. Ierland, C-162/10, § 36-37. 
264 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 44. 
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136. Voor mobiele applicaties is de situatie volgens mij anders. Het is niet zo eenvoudig om 

een app ter beschikking te stellen van het publiek. Het gebruiken van een film of een 

muzieknummer gebeurt immers passief. Veel verschillende mensen kunnen tegelijk genieten 

van een film, een liedje of de lezing van een literair werk. Het gebruik van een app is echter 

interactief. Het projecteren van een app op een groot scherm en enkele functies 

demonstreren is m.i. geen publieke mededeling omdat het publiek de app op deze manier niet 

kan gebruiken. De app als dusdanig wordt m.a.w. niet aan het publiek ter beschikking gesteld, 

zoals vereist wordt in de AW (wat niet wegneemt dat een dergelijke projectie een publieke 

mededeling kan uitmaken van andere auteursrechtelijk beschermde aspecten dan de 

broncode, zoals de grafische vormgeving265). 

137. Een mogelijk voorbeeld van een ongeoorloofde publieke mededeling m.b.t. mobiele 

applicaties is het organiseren van een beurs waarbij een gebruiker bepaalde apps door het 

publiek laat testen op uitgestalde tablets of smartphones, zonder hiervoor toestemming van 

de rechthebbende te hebben verkregen. Ook het online plaatsen van een niet-geautoriseerde 

demoversie van een app, zonder dat men deze kan downloaden, kan eventueel een publieke 

mededeling zijn. Hier benadert men echter de grens met een inbreuk op het distributierecht. 

138. De invulling van dit recht in de software-context is, naar mijn mening, zeer onduidelijk. 

De rechtsleer is het eens over het bestaan van dit recht (en ik sluit mij hierbij aan, minstens 

omdat ik geen reden zie waarom het niet van toepassing zou zijn), maar dit werd nog niet in 

de rechtspraak bevestigd, laat staan inhoudelijk toegelicht of verduidelijkt. Het gaat dus tot 

op heden om een theoretisch idee dat in de praktijk nog niet tot geschillen heeft geleid. 

6.2.5. De karakteristieken en de uitoefening van de vermogensrechten 

139. In tegenstelling tot de morele rechten bestaat geen twijfel over de vervreemdbaarheid 

van de vermogensrechten. Deze zitten, zoals de naam doet vermoeden, in het vermogen van 

de rechthebbende en kunnen dus zonder probleem bij overeenkomst worden 

                                                      
265 HvJ 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace v. Ministerstvo kultury, C-393/09, §§ 43-51 en HvJ 
2 mei 2012, SAS Institute v. World Programming, C-406/10, § 45. 
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overgedragen266. Na de dood van de rechthebbende komen de vermogensrechten in zijn 

nalatenschap terecht en gaan ze dus over op de erfgenamen of legatarissen. 

6.3. De beperkingen op de vermogensrechten 

140. De wetgever moet een afweging maken tussen de rechten van de auteur enerzijds en 

de rechten van de gebruiker anderzijds. Als men het belang van de gebruiker te hoog plaatst, 

zullen auteurs terecht klagen dat iedereen hun werk vrij kan gebruiken en hun intellectuele 

arbeid niet loont. Zo worden creativiteit en innovatie aan banden gelegd. Als de weegschaal 

daarentegen te veel naar de kant van de auteur doorweegt, krijgt men een onwerkbaar 

intellectueel eigendomsrecht waarbij de rechthebbende almachtig is en de rechtmatige 

gebruiker voor elke mogelijke handeling m.b.t. zijn werk toestemming moet vragen267. De 

exclusieve rechten van de auteurs werden hierboven besproken en reeds enigszins 

genuanceerd. Hieronder volgt een uiteenzetting van de beperkingen op de 

vermogensrechten. Men zou deze ook kunnen benoemen als rechten van de rechtmatige 

gebruiker. Het gaat om handelingen waartegen de ontwikkelaar van een app zich niet kan 

verzetten. 

141. De SW bepaalt expliciet dat deze uitzonderingen m.b.t. de reservekopie, de observatie 

van de werking van het programma en de decompilatie van dwingend recht zijn268. Ook in het 

WER wordt het dwingend karakter van deze rechten bevestigd269. Over het dwingend of 

aanvullend karakter van de vierde uitzondering, de communautaire uitputting, zwijgen de SW 

en het WER. Toch gaat het volgens mij om een dwingende bepaling, omdat in bepalingen van 

aanvullend recht telkens een variant van de woorden “tenzij bij overeenkomst anders is 

bepaald” te vinden is270. Het dwingend karakter van de communautaire uitputting blijkt ook 

uit rechtspraak van het Hof van Justitie271. Men kan de hieronder besproken rechten van de 

gebruiker dus niet contractueel uitsluiten. Omdat het gaat om uitzonderingen op de algemene 

                                                      
266 Art. 3 SW. 
267 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 46-47. 
268 Art. 8 SW. 
269 Art. XI.301 WER. 
270 Artt. 3 en 6, § 1 SW. 
271 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, § 77. 
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regel (de rechten van de auteur), moet wel een restrictieve interpretatie worden 

gehanteerd272.  

6.3.1. De reservekopie 

142. Krachtens de SW kan de houder van de auteursrechten een rechtmatige gebruiker niet 

verbieden om een reservekopie van een app op te slaan, voor zover deze kopie noodzakelijk 

is om de app te gebruiken273. Het WER neemt de uitzondering van de reservekopie 

ongewijzigd over274. Dit betekent dat de gebruiker een reservekopie mag maken voor het 

geval de app ophoudt te werken door een beschadiging aan of het wissen van de code275. 

143. Het Hof van Justitie besliste onlangs dat de uitzondering van de reservekopie uit het 

gemeen auteursrecht niet zo kan worden geïnterpreteerd dat ze het recht verleent om 

onrechtmatig verkregen werken op te slaan276. Hiermee worden vooral illegaal gedownloade 

muziek- en videobestanden bedoeld. Dit arrest betreft bepalingen van de Richtlijn 

Informatiemaatschappij en niet de Softwarerichtlijn, en op grond van het principe lex specialis 

derogat legi generali is het dus niet van toepassing op de reservekopie in de context van 

mobiele applicaties. Toch kan m.b.t. apps dezelfde conclusie worden getrokken. Er is in dit 

verband ook minder verwarring mogelijk, omdat de Softwarerichtlijn de term ‘rechtmatige 

gebruiker’ hanteert277 terwijl de Richtlijn Informatiemaatschappij spreekt van een ‘natuurlijke 

persoon’278. Hoe dan ook is er geen uitzondering op de vermogensrechten die het illegaal 

downloaden van bestanden toelaat, noch voor commerciële doelstellingen, noch voor 

privégebruik279. 

  

                                                      
272 HvJ 16 juli 2009, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening, C-5/08, § 56. 
273 Art. 6, § 2 SW. 
274 Art. XI.299, § 2 WER. 
275 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet bescherming Computerprogramma’s”, 3. 
276 HvJ 10 april 2014, ACI Adam et al. v. Stichting de Thuiskopie et al., C-435/12, §§ 28-31. 
277 Art. 5.2 Softwarerichtlijn. 
278 Art. 5.2.b Richtlijn Informatiemaatschappij. 
279 R. SCHOEFS, “Privékopie mag, downloaden uit illegale bron niet, Juristenkrant, afl. 289, 14 mei 2014, 1. 
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6.3.2. Het observeren, bestuderen en uittesten 

144. Als tweede uitzondering op de vermogensrechten geeft de SW de rechtmatige gebruiker 

van een app het recht om zonder toestemming van de auteursrechthebbende de werking van 

het programma te observeren, te bestuderen en uit te testen met de bedoeling te ontdekken 

welke ideeën aan de app ten grondslag liggen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat deze 

observaties en testen gebeuren door het rechtmatig laden of in beeld brengen, uitvoeren of 

opslaan van de app280. Het WER neemt de bewoording van de SW ongewijzigd over281. 

145. Het Hof van Justitie verklaarde in een recent arrest dat de bedoeling achter deze 

uitzondering is om te vermijden dat een licentieovereenkomst een gebruiker zou verbieden 

de ideeën achter een computerprogramma te achterhalen door de werking en de 

toepassingen van het programma te bestuderen. Een dergelijke bepaling in een 

licentieovereenkomst zou namelijk neerkomen op een de facto bescherming van de ideeën 

achter een programma282. Deze ideeën zijn echter, zoals reeds hoger besproken283, 

uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming. Het Hof preciseert dat het moet gaan om een 

studie aan de hand van handelingen die iedere rechtmatige gebruiker kan stellen. Daaronder 

valt bijvoorbeeld niet het bestuderen van de broncode. Ook mag de studie van die 

handelingen niet leiden tot “de productie of het in de handel brengen van een qua 

uitdrukkingswijze in grote lijnen gelijk programma, of voor andere handelingen waarmee 

inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt.”284 

146. Het Hof concludeert dat “het auteursrecht op een computerprogramma niet geschonden 

wordt wanneer de rechtmatige verkrijger van de licentie geen toegang heeft gehad tot de 

broncode van het computerprogramma waarop deze licentie betrekking heeft, maar zich ertoe 

heeft beperkt dat programma te bestuderen, te observeren en uit te testen, teneinde de 

functionaliteit ervan te kunnen reproduceren in een tweede programma.” 285 Het 

reproduceren van de functionaliteit van een programma is dus toegestaan, zolang dit niet 

gebeurt door het kopiëren van de broncode. Het omgekeerde zou bijvoorbeeld betekenen dat 

                                                      
280 Art. 6, § 3 SW. 
281 Art. XI.299, § 3 WER. 
282 HvJ 2 mei 2012, SAS Institute v. World Programming, C-406/10, § 51. 
283 Zie: Deel II, 2. Het beschermde voorwerp. 
284 HvJ 2 mei 2012, SAS Institute v. World Programming, C-406/10, § 60. 
285 HvJ 2 mei 2012, SAS Institute v. World Programming, C-406/10, § 61. 
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de eerste ontwikkelaar van een app om muziek af te spelen kan optreden tegen iedere andere 

producent van dergelijke apps. Dit zou tot enorme inperkingen van de vrije markt leiden. 

6.3.3. De decompilatie met het oog op compatibiliteit 

147. De uitzondering op de vermogensrechten die in de SW en de Softwarerichtlijn het 

uitvoerigst wordt behandeld, is de decompilatie met het oog op compatibiliteit286. Tijdens de 

voorbereiding van de Softwarerichtlijn, die aan de basis van de SW ligt, was deze uitzondering 

het meest besproken en betwiste punt. De lichtstaten mochten bij het implementeren van de 

Softwarerichtlijn de inhoud van dit artikel niet wijzigen. Decompilatie, of analyse door ‘reverse 

engineering’, is de analyse van de (onbegrijpelijke) ‘doelcode’ met het oog op 

wedersamenstelling van de (begrijpelijke) ‘broncode’287. Decompilatie komt neer op een 

reproductie van de code en is dus ongeoorloofd zonder toestemming van de auteur288. De SW 

bepaalt echter dat decompilatie toch geoorloofd kan zijn, als dit nodig is om de compatibiliteit 

van een onafhankelijk gecreëerd computerprogramma met andere programma’s tot stand te 

brengen289. Het kan bijvoorbeeld gaan om het onderzoeken van de code van een Android-

applicatie die nog niet compatibel is met Apple iOS, om ervoor te zorgen dat de app ook op 

het Apple-besturingssysteem kan werken. De SW stelt wel enkele cumulatieve voorwaarden 

waaraan het proces van decompilatie moet voldoen om rechtmatig te zijn. Deze worden 

hieronder besproken. Het WER neemt de uitzondering i.v.m. decompilatie en de toepasselijke 

voorwaarden letterlijk over290. 

148. Ten eerste moet degene die de decompilatie uitvoert het recht hebben om het 

programma te gebruiken, of hiertoe gemachtigd zijn door een rechtmatige gebruiker. Verder 

is de decompilatie slechts toegestaan als de gegevens die nodig zijn om de compatibiliteit tot 

stand te brengen, nog niet eerder snel en gemakkelijk ter beschikking zijn gesteld. Tot slot 

moet de decompilatie beperkt blijven tot die onderdelen van het programma die voor het tot 

stand brengen van de compatibiliteit noodzakelijk zijn291. De door decompilatie verkregen 

                                                      
286 Art. 7 SW en art. 6 Softwarerichtlijn. 
287 Zie: Alinea 1. 
288 Wetsvoorstel houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de 
rechtsbescherming van computerprogramma’s, Parl.St. Kamer, nr. 48K1071/001, 4-5.  
289 Art. 7, § 1 SW. 
290 Art. XI.300, § 1 WER. 
291 Artt. 7, § 1, a), b) en c) SW en artt. XI.300, § 1, a), b) en c) WER. 



55 
 

informatie mag echter niet voor een ander doel worden gebruikt dan het tot stand brengen 

van compatibiliteit. Ook mag ze niet aan een derde worden meegedeeld tenzij die mededeling 

noodzakelijk is met het oog op compatibiliteit. Ze mag zeker niet leiden tot de ontwikkeling, 

de productie of het in de handel brengen van een qua uitdrukkingswijze gelijk 

computerprogramma of voor handelingen waarmee een inbreuk op het auteursrecht wordt 

gepleegd292. De wet spreekt van gelijkenissen qua uitdrukkingswijze, omdat de ideeën achter 

een app, zoals reeds meermaals aangehaald293, niet beschermd worden. 

149. Het recht om te decompileren met het oog op compatibiliteit is een uitzondering op de 

vermogensrechten van de auteur en moet dus restrictief geïnterpreteerd worden. De 

uitzondering mag er niet toe leiden dat ongerechtvaardigd nadeel voor de rechtmatige 

belangen van de rechthebbende ontstaat of het normale gebruik van het 

computerprogramma belemmerd wordt294. 

6.3.4. De communautaire uitputting 

150. De laatste uitzondering op de vermogensrechten van de app-ontwikkelaar is de 

communautaire uitputting. De SW bepaalt dat “de eerste verkoop in de EU van een kopie van 

een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot uitputting van het 

recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de EU, met uitzondering van 

het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren en het uitlenen van het programma 

of een kopie daarvan.”295 Het WER omschrijft de uitzondering op dezelfde manier296. 

151. Het gaat dus om een uitzondering op het hoger besproken distributierecht297. De 

rechthebbende heeft het recht om te kiezen hoe en wanneer hij computerprogramma’s op de 

markt brengt. Hij kan (zolang hij de mededinging respecteert) bijvoorbeeld kiezen welke 

distributeurs hij gebruikt en in welke winkels zijn product beschikbaar zal zijn. Eenmaal de 

programma’s echter binnen de EU op de markt zijn gekomen, houdt die controle op voor wat 

                                                      
292 Artt. 7, § 2, a), b) en c) SW en artt. XI.300, § 2, a), b) en c) WER. 
293 Zie: Deel II, 2. Het beschermde voorwerp en Deel II, 6.3.2. 

 

Het observeren, bestuderen en uittesten. 
294 Artt. 7, § 3 en art. XI.300, § 3 WER. 
295 Art. 5, c), laatste zin SW. 
296 Art. XI.298, c), laatste zin WER. 
297 Zie: Deel II, 6.2.3. Het distributierecht. 
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het volledige EU-grondgebied betreft. Een ontwikkelaar kan bijvoorbeeld beslissen dat zijn 

programma een maand eerder op de Engelse dan op de Nederlandse markt beschikbaar zal 

zijn. Hij kan echter niet verhinderen dat een Nederlander, op de Engelse releasedatum, in een 

Engelse winkel enkele exemplaren van de software aankoopt en deze in Nederland 

doorverkoopt. 

152. Het Hof van Justitie heeft de inhoud van deze uitzondering met enkele belangrijke 

arresten verduidelijkt. De eerste verhelderingen hadden betrekking op het merkenrecht en 

niet op software, maar kunnen zonder probleem ook in de materie van computerprogramma’s 

worden toegepast298. Zo bevestigde het Hof dat de rechthebbende wel nog controle kan 

uitoefenen op de distributie van goederen binnen de EU als deze goederen door hem of met 

zijn toestemming buiten de EU op de markt zijn gebracht (en dus de EU zijn binnengebracht 

door een derde)299. Het Hof verduidelijkte ook dat het recht om de distributie te controleren 

niet is uitgeput van zodra de rechthebbende één exemplaar van het beschermde product op 

de markt heeft gebracht. De toestemming moet immers betrekking hebben op elk exemplaar 

waarvoor de uitputting wordt aangevoerd300. 

153. Het is al geruime tijd duidelijk dat de communautaire uitputting van toepassing is op 

software verkocht op materiële dragers zoals CD-roms of DVD’s. Daarbij gaat het immers om 

een tastbaar exemplaar van een programma waarbij het bezit (in de zin van fysieke 

heerschappij) overgaat van ontwikkelaar naar gebruiker301. Maar wat met mobiele 

applicaties? Apps worden via distributieplatformen gedownload en komen op de smartphone 

of tablet van de gebruiker terecht zonder dat er een materiële drager aan te pas kwam. De 

gebruiker koopt geen CD-rom of DVD, maar krijgt het bestand rechtstreeks en de rechten van 

gebruiker en auteur worden omschreven in een licentieovereenkomst. Dit vraagstuk werd 

recentelijk door het Hof van Justitie opgelost in een arrest over online aangeboden 

tweedehands software302. 

  

                                                      
298 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet bescherming Computerprogramma’s”, 6. 
299 HvJ 16 juli 1998, Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaft, C-355/96, §§ 32-37. 
300 HvJ 1 juli 1999, Sebago v. Ancienne Maison Dubois et Fils, C-173/98, § 20. 
301 HELBERGER, N., “Verkauft ist verkauft; wiederholen ist gestohlen - Reflecties op de UsedSoft uitspraak van het 
Europese Hof”, (noot onder HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11), DCCR 2013, afl. 1, 33-34. 
302 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11. 
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154. De partijen in het geschil dat aanleiding gaf tot het bewuste arrest, waren Oracle, een 

softwareontwikkelaar, en UsedSoft, een online winkel voor tweedehands software. Oracle 

had een databankprogramma ontwikkeld en verkocht dit voor 85 % online via downloads. 

UsedSoft kocht gebruikte licenties van dit programma op en verkocht deze online 

tweedehands door. Volgens de licentieovereenkomsten van Oracle waren de gebruiksrechten 

echter niet overdraagbaar. Oracle vorderde dan ook het staken van de verkoop door UsedSoft. 

Het tegenargument van UsedSoft was dat Oracle zijn recht op distributiecontrole had uitgeput 

door de software online te koop aan te bieden303. 

155. Het Hof van Justitie besloot eerst te onderzoeken of het online aanbieden van software 

een eerste verkoop uitmaakt in de zin van de Softwarerichtlijn304. Het Hof definieert ‘verkoop’ 

als “een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten 

op een hem toebehorende lichamelijke of onlichamelijke zaak aan een ander overdraagt.” De 

vraag is dus of het eigendomsrecht op een kopie van het computerprogramma is overgegaan. 

Oracle voert aan dat de gebruikers geen eigendom verkrijgen over de software, maar slechts 

een gebruikslicentie. Het Hof weerlegt die redenering echter door te stellen dat het 

downloaden van een kopie van een computerprogramma en het sluiten van een 

licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie een ondeelbaar geheel vormen. Het 

downloaden van een kopie van een computerprogramma is zinloos als die kopie door de 

downloader niet kan worden gebruikt305. 

156. Die twee handelingen samen maken, aldus het Hof, een ‘verkoop’ uit in de zin van de 

Softwarerichtlijn. Het begrip ‘verkoop’ moet immers breed worden geïnterpreteerd “in die zin 

dat daaronder vallen alle vormen van verhandeling van een product waarbij tegen betaling 

van een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding moet kunnen krijgen 

die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk, 

voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht voor een kopie van een computerprogramma wordt 

toegekend.” Een andere interpretatie zou afbreuk doen aan “het nuttig effect van die 

bepaling, daar de leveranciers de overeenkomst slechts zouden hoeven aan te duiden als 

‘licentie’ overeenkomst en niet als ‘verkoop’ om de uitputtingsregel te omzeilen en hieraan 

                                                      
303 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, §§ 20-29. 
304 Art. 4.2 Softwarerichtlijn. 
305 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, §§ 35-46. 
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iedere betekenis te ontnemen.”306 De conclusie van het Hof is dus dat de verkoop van een 

computerprogramma de uitputting van de distributiecontrole met zich meebrengt, ongeacht 

of het programma wordt overgedragen op een materiële drager of via een download. 

157. Dit betekent dat de downloader van een app  het recht heeft om zijn verkregen 

gebruikslicentie over te dragen aan een derde. Het Hof voegt wel enkele bedenkingen toe aan 

deze conclusie. Ten eerste moet de overdracht van de licentie volledig zijn. Dit betekent dat 

de gebruiker die de app overdraagt, wel zijn eigen gebruik van de app onmogelijk moet maken. 

Oracle merkt op dat het moeilijk is om dit na te gaan, maar het Hof stelt dat de distributeurs 

technische beschermingsmaatregelen zoals productsleutels ter beschikking hebben307. In de 

wereld van mobiele applicaties is het trouwens gemakkelijk om na te gaan of een app 

onbruikbaar is gemaakt. De distributieplatformen houden immers bij wie welke apps gebruikt. 

158. De tweede bedenking houdt in dat men wel degelijk zijn volledige licentie moet 

overdragen. Het komt bijvoorbeeld voor dat een gebruiker een licentie krijgt voor het gebruik 

van een programma door meerdere personen, hoewel hij eigenlijk de enige gebruiker is. Dit 

geeft hem echter niet het recht om de licentie op te splitsen en andere personen tegen 

betaling een deeltje van de licentie over te dragen308. 

159. Wat zijn de praktische gevolgen van dit arrest? Het is duidelijk dat een gebruiker die een 

app legaal downloadt op het Android- of Apple-distributieplatform, een licentieovereenkomst 

sluit met de ontwikkelaar en het recht heeft om die overeenkomst later over te dragen aan 

een derde. Apps kunnen dus tweedehands worden doorverkocht. Gelet op het dwingend 

karakter van de communautaire uitputting kunnen ontwikkelaars dit recht niet zomaar 

uitsluiten of beperken in hun licentieovereenkomsten. H. VANHEES, N. HELBERGER en S. VAN CAMP 

verwachten dat de ontwikkelaars meer gebruik zullen beginnen maken van licenties die 

beperkt zijn in de tijd309. Zo ontsnapt men mogelijk aan de door het Hof van Justitie 

ontwikkelde functionele eigendomsoverdracht, die een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht 

                                                      
306 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, § 49. 
307 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, §§ 78-79. 
308 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, § 86. 
309 H. VANHEES, “Art 5-8 Wet bescherming Computerprogramma’s”, 7, N. HELBERGER, “Verkauft ist verkauft; 
wiederholen ist gestohlen - Reflecties op de UsedSoft uitspraak van het Europese Hof”, (noot onder HvJ 3 juli 
2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11), DCCR 2013, afl. 1, 37 en S. VAN CAMP, “Tweedehands verkoop 
van software moet mogelijk blijven”, Juristenkrant, afl. 254, 26 september 2012, 5. 
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impliceert310. G. GLAS ziet in het UsedSoft-arrest echter een aan te moedigen houding van het 

Hof om “meer oog te hebben voor de feitelijke en economische realiteit dan voor de juridische 

taal waarin die wordt verpakt.”311 Hopelijk is dit ook de aanpak die de bodemgerechten zullen 

hanteren, wanneer zij voor het eerst worden geconfronteerd met geschillen over tijdelijke 

licentieovereenkomsten, opgesteld om aan de communautaire uitputting te ontkomen. 

160. Het UsedSoft-arrest gaat over het downloaden van software zoals mobiele applicaties. 

De redenering van het Hof is hier echter geenszins toe beperkt en kan naar mijn mening 

worden toegepast op andere verkopen van traditioneel materiële goederen die tegenwoordig 

vaker online worden verhandeld. Boeken worden in E-book-vorm gedownload op een E-

reader, muziekbestanden komen op de mp3-speler terecht en films bekijkt men op een tablet 

of computer zonder dat er nog papier, CD’s of DVD’s aan te pas komen. Ook voor die 

gedownloade bestanden geldt de communautaire uitputting. Dit werd zeer recent bevestigd 

door een Amsterdams vonnis m.b.t. de tweedehands verkoop van E-books312. 

7. De duur van de bescherming 

161. De auteursrechtelijke bescherming van software is, net zoals de bescherming van 

boeken, muziek en films, niet eeuwigdurend. De SW verwijst voor de termijn van bescherming 

van computerprogramma’s naar de AW313. In het WER wordt in de titel over 

computerprogramma’s eveneens verwezen naar de titel over het auteursrecht314. 

162. De AW maakt bij de berekening van de beschermingsduur een onderscheid tussen 

verschillende situaties. Conform de algemene regel blijft het auteursrecht op een mobiele 

applicatie zeventig jaar na de dood van de oorspronkelijke rechthebbende bestaan ten 

voordele van de erfgenamen of de persoon die deze rechthebbende heeft aangewezen315. De 

                                                      
310 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, §§ 45-46. 
311 G. GLAS, “Kanttekeningen - tweedehands software”, IRDI 2012, afl. 3, 240. 
312 Rb. Amsterdam 21 juli 2014, http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:4360 
(consultatie 14 augustus 2014). 
313 Art. 9 SW. 
314 Art. XI.302 WER. 
315 Art. 2, § 1 AW. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:4360
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bescherming van een app die door twee of meer personen samen is gemaakt, duurt zeventig 

jaar na de dood van de langstlevende medeauteur316. 

163. Apps die door een anonieme auteur of onder een pseudoniem werden ontwikkeld, 

worden beschermd tot zeventig jaar na het tijdstip waarop de app op geoorloofde wijze voor 

het publiek toegankelijk werd gemaakt. Als de anonieme auteur echter binnen de zeventig 

jaar na de publieke mededeling zijn identiteit kenbaar maakt, of de persoon achter een 

pseudoniem is algemeen gekend, geldt de algemene regel en duurt de bescherming toch 

zeventig jaar na de dood van de auteur317. 

164. De AW bepaalt dat voor werken die in verschillende afleveringen gepubliceerd zijn en 

waarvan de termijn van zeventig jaar ingaat op het moment van publieke mededeling (omdat 

de auteur anoniem is of onder een pseudoniem werkte), de beschermingstermijn voor elk 

onderdeel afzonderlijk loopt318. Deze bepaling doelt op de bescherming van periodieke 

werken zoals bijvoorbeeld stripverhalen, maar kan volgens mij ook worden toegepast op 

software-updates. Als de auteur van de updates wel gekend is, heeft deze bepaling geen 

belang omdat de termijn voor alle werken in dat geval loopt vanaf zijn dood. 

165. Als iemand een niet-gepubliceerd werk voor het eerst op geoorloofde wijze publiceert 

nadat de auteursrechtelijke bescherming al verstreken was (dus later dan zeventig jaar na de 

dood van de auteur), geniet deze persoon een bescherming gelijkwaardig aan de 

vermogensrechten van de auteur. Deze bescherming duurt vijfentwintig jaar na de publicatie 

van het werk319. Voor mobiele applicaties en software in het algemeen is deze regel eerder 

theoretisch, omdat het onwaarschijnlijk is dat een minstens zeventig jaar oud programma bij 

publicatie nog enige relevantie zal hebben. Voor boeken en kunstwerken ligt dat natuurlijk 

anders. 

                                                      
316 Art. 2, § 2 AW. 
317 Art. 2, § 3 AW. 
318 Art. 2, § 4 AW. 
319 Art. 2, § 6 AW. 
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166. Tot slot bepaalt de AW nog dat de termijnen beginnen lopen vanaf 1 januari van het jaar 

dat volgt op het feit dat de rechten doet ontstaan320. Als een anonieme auteur dus zijn werk 

publiceert op 1 april 2014, begint de termijn van zeventig jaar pas te lopen op 1 januari 2015. 

167. In het WER wordt de inhoud van de hierboven besproken bepalingen uit de AW 

ongewijzigd overgenomen321. Er is wel één lid toegevoegd322, maar dit gaat over 

muziekwerken met tekst en niet over werken van letterkunde of alles wat daarmee 

gelijkgesteld wordt, zoals mobiele applicaties. 

168. De beschermingstermijn van zeventig jaar voor mobiele applicaties is zeer lang, zeker in 

vergelijking met andere beschermde werken van technische aard, zoals door een octrooi 

beschermde uitvindingen. De beschermingstermijn voor dergelijke werken bedraagt 

maximaal twintig jaar na het indienen van de beschermingsaanvraag323. In tegenstelling tot 

een octrooi verleent auteursrechtelijke bescherming de applicatieontwikkelaar echter geen 

monopolie op zijn creatie. Anderen kunnen gelijkaardige apps ontwikkelen zolang zij de 

concrete uitdrukking van de app niet kopiëren. De lange beschermingstermijn uit het 

auteursrecht verspert dus niet de weg voor innovatie en leidt niet tot problemen in de 

praktijk324. 

  

                                                      
320 Art. 2, § 7 AW. 
321 Art. XI.166 WER. 
322 Art. XI, § 2, lid 3 WER. 
323 Art. 39, § 1 Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien. 
324 J. PINXTEN, “De bescherming van software: auteursrecht en/of octrooirecht”, Jura Falc. 2009-10, afl. 4, 649. 
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DEEL III: DE LICENTIEOVEREENKOMST 

169. In Deel II van dit werkstuk wordt de wettelijke regeling van de auteursrechten op 

software in het algemeen en mobiele applicaties in het bijzonder uiteengezet. Veel bepalingen 

van de toepasselijke wetgeving zijn echter van aanvullend recht. Dit betekent dat men bij 

overeenkomst van deze regels kan afwijken. Zelfs als partijen niet van de wet willen afwijken, 

kan het nuttig zijn om de bepalingen van de wet in een overeenkomst te bevestigen of enkele 

situaties te regelen die niet in de wet geregeld worden. Dit gebeurt in 

gebruiksovereenkomsten gesloten tussen de rechthebbende en de rechtmatige gebruiker, 

ook wel licentieovereenkomsten genoemd. 

170. Hieronder wordt besproken wat een licentieovereenkomst is, welke regels er op van 

toepassing zijn en wat men er wel en niet in kan bepalen. Deze regels kunnen verschillen 

volgens de hoedanigheid van de partijen. De regels van toepassing op overeenkomsten 

gesloten met consumenten zullen strenger zijn. Omdat het vaak gaat om internationale 

overeenkomsten, wordt tot slot ook stilgestaan bij kwesties van internationaal privaatrecht 

zoals het toepasselijk recht en de internationaal bevoegde rechters. 

1. Algemene typering en definitie 

171. Een licentieovereenkomst is een contract sui generis. Ze wordt noch in het BW noch in 

een andere wet op algemene wijze gereglementeerd, hoewel de wetten m.b.t. intellectuele 

eigendomsrechten er wel aspecten van regelen. De term ‘licentie’ komt van het Latijnse 

‘licentia’, wat toelating betekent325. Een mogelijke definitie van het begrip 

‘licentieovereenkomst’ is een vermogensrechtelijke overeenkomst waarbij een houder van 

een intellectueel eigendomsrecht (de licentiegever) aan een ander (de licentienemer) de 

toelating geeft om handelingen te stellen die zonder diens toestemming een inbreuk zouden 

zijn op het intellectueel eigendomsrecht. Meestal (maar niet noodzakelijk) levert de 

licentienemer hiervoor een tegenprestatie, bijvoorbeeld de betaling van een geldsom. 

                                                      
325 B. VANBRABANT en I. VAN COUTER, Handboek licentieovereenkomsten, Gent, Larcier, 2008, 7-9. (hierna: B. 
VANBRABANT en I. VAN COUTER, Handboek licentieovereenkomsten). 
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172. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten licenties. In een niet-

exclusieve licentie laat één rechthebbende veel gebruikers toe om zijn creatie te gebruiken. 

Een exclusieve licentie houdt in wezen de overdracht van (de vermogensrechtelijke aspecten 

van) het intellectueel eigendomsrecht in326. Voorbeelden van dergelijke exclusieve 

licentieovereenkomsten zijn het beding in het aannemingscontract tussen een auteur en een 

opdrachtgever waarin de opdrachtgever de vermogensrechten op het in opdracht gecreëerde 

werk verkrijgt327. 

2. Kenmerken van de softwarelicentie m.b.t. mobiele applicaties 

173. Een specifieke vorm van licentieovereenkomst is de softwarelicentie m.b.t. mobiele 

applicaties. In dit geval zijn de partijen de ontwikkelaar of houder van het auteursrecht op de 

app enerzijds en de verkrijger van (bepaalde uitzonderingen op de) vermogensrechten 

anderzijds. In de context van mobiele apps gedownload door consumenten is de term 

‘overeenkomst’ nogal misleidend. Het gaat namelijk niet om een evenwichtige contractuele 

relatie die tot stand komt na onderhandelingen. De overeenkomst wordt gesloten nadat de 

gebruiker algemene voorwaarden heeft aanvaard. Deze voorwaarden zijn te nemen of te 

laten. Als men niet akkoord gaat, kan men de app niet downloaden. 

174. De distributieplatformen (de ‘App Store’, ‘Google Play Store’ of andere) zijn derden aan 

de overeenkomst die enkel de partijen samenbrengen en het downloaden van de app via een 

centraal platform mogelijk maken. De relatie tussen het distributieplatform en de 

ontwikkelaar kan m.i. gekwalificeerd worden als een lastgeving waarbij de distributeur in 

naam en voor rekening van de auteur de app beschikbaar stelt en de licentie toekent aan de 

gebruiker328. Het gaat om een bezoldigde lastgeving329, omdat het distributieplatform het geld 

van de gebruiker in ontvangst neemt en na aftrek van een bepaald percentage doorstort naar 

de rechthebbende330. Voor gratis apps worden geen transactiekosten aangerekend. 

                                                      
326 B. VANBRABANT en I. VAN COUTER, Handboek licentieovereenkomsten, 19. 
327 Zie: Deel II, 5.3. Werken gecreëerd in opdracht. 
328 Art. 1984 BW. 
329 Art. 1986 BW. 
330 Ontwikkelaars die hun app verspreiden op de Apple App Store en de Google Play Store krijgen 70% van de 
door de app gegenereerde inkomsten. De andere 30% zijn transactiekosten voor het distributieplatform. Bron 
Apple: https://developer.apple.com/programs/ios/distribute.html (consultatie 14 augustus 2014), bron Google: 
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622?hl=en&ref_topic=3452890 
(consultatie 14 augustus 2014). 

https://developer.apple.com/programs/ios/distribute.html
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622?hl=en&ref_topic=3452890
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Ontwikkelaars proberen vaak toch inkomsten te halen uit gratis apps door ruimte in de app 

interface beschikbaar te stellen voor reclame. Het kan gaan om reclame voor andere 

producten van dezelfde ontwikkelaar of producten van derden. Vaak wordt de gebruiker de 

mogelijkheid geboden toch te betalen voor een versie van de app zonder reclame. 

175. In de rechtsleer wordt de stelling verdedigd dat een licentieovereenkomst in hoofde van 

de licentienemer een overeenkomst ‘intuitu personae’ is. Dit betekent dat de persoon van de 

wederpartij bij het sluiten van het contract essentieel is. Dit heeft verschillende gevolgen. Zo 

is dwaling omtrent de identiteit van de medecontractant bij een ‘intuitu personae’ contract 

een grond tot nietigverklaring, zijn de rechten in principe niet overdraagbaar aan derden en 

leidt de dood (of, in geval van een onderneming, het faillissement) van de medecontractant 

tot de beëindiging van de overeenkomst331. Deze theorie werd ontwikkeld met het oog op 

exploitatiecontracten van geoctrooieerde uitvindingen en beschermde tekeningen en 

modellen. 

176. In de context van softwarelicenties moet men naar mijn mening een onderscheid maken 

tussen exclusieve en niet-exclusieve licenties. Als men een ontwikkelaar de opdracht geeft om 

een app te ontwikkelen en daarbij afspreekt dat de vermogensrechten op deze app aan de 

opdrachtgever zullen toekomen, is dit een overeenkomst ‘intuitu personae’. De identiteit van 

die ontwikkelaar is essentieel, omdat deze meestal gekozen is op basis van zijn talenten. De 

opdrachtgever zal niet willen dat de ontwikkelaar de opdracht zomaar door iemand anders 

laat uitvoeren. Over de niet-exclusieve gebruikslicentie die men verkrijgt door een mobiele 

applicatie te downloaden kan men volgens mij echter moeilijk beweren dat de identiteit van 

de medecontractant van belang is. Het is immers voor iedereen zeer gemakkelijk om een 

dergelijk contract te sluiten. Ook ziet het Hof van Justitie, zoals hoger reeds uitgebreid 

besproken, geen graten in het overdragen van deze licenties332. 

177. De SW bevat geen bepalingen die licentieovereenkomsten regelen. Het gemeen 

auteursrecht schrijft wel enkele dwingende regels voor. Ook het gemeen verbintenissenrecht 

is van toepassing op de contractuele relatie tussen licentiegever en licentienemer. Als de 

gebruiker een consument is, vinden bovendien ook de regels van consumentenbescherming 

                                                      
331 B. VANBRABANT en I. VAN COUTER, Handboek licentieovereenkomsten, 15. 
332 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11. 
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uit het WER toepassing. Hieronder worden achtereenvolgens de grondvereisten, de 

vormvereisten en de interpretatieregels voor licentieovereenkomsten m.b.t. mobiele 

applicaties uiteengezet. 

2.1. Grondvereisten 

178. Licentieovereenkomsten m.b.t. mobiele applicaties moeten op straffe van nietigheid 

voldoen aan bepaalde totstandkomingsvoorwaarden en inhoudelijke criteria. Eerst en vooral 

moet het contract op geldige wijze tot stand zijn gekomen. De partijen die zich verbinden 

moeten over de vereiste bekwaamheid en toestemming beschikken en  een geoorloofde 

oorzaak hebben om de overeenkomst te sluiten. Het contract moet ook een bepaald voorwerp 

hebben333. 

2.1.1. Bekwaamheid 

179. Bekwaamheid om een contract te sluiten houdt in dat men het vereiste 

beoordelingsvermogen heeft om de gevolgen van de overeenkomst in te schatten en af te 

wegen. Het BW bepaalt dat iedereen contracten kan aangaan, indien hij daartoe door de wet 

niet onbekwaam is verklaard334. Daarmee worden minderjarigen en onbekwaamverklaarden 

bedoeld335. Minderjarige kinderen onder de dertien jaar kunnen in principe geen account voor 

de Apple- en Android-distributieplatformen aanmaken. Minderjarigen boven de dertien jaar 

kunnen dit wel, maar om betalende apps te kunnen downloaden is een kredietkaart nodig. 

Ouders hebben de mogelijkheid om het ouderlijk toezicht op het koopgedrag van minderjarige 

kinderen te regelen. In principe is het onmogelijk voor een minderjarige om zonder de 

toestemming van zijn ouders een betalende app te kopen en dus een licentieovereenkomst 

ten bezwarende titel aan te gaan336. 

                                                      
333 Art. 1108 BW. 
334 Art. 1123 BW. 
335 Art. 1124 BW. 
336 Apple App Store algemene voorwaarden,  
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/benl/terms.html (consultatie 14 augustus 
2014) en Google Play Store algemene voorwaarden, https://play.google.com/intl/en_be/about/play-
terms.html (consultatie 14 augustus 2014). 

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/benl/terms.html
https://play.google.com/intl/en_be/about/play-terms.html
https://play.google.com/intl/en_be/about/play-terms.html
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2.1.2. Toestemming 

180. De partijen van een licentieovereenkomst moeten bij het aangaan van dit contract een 

geldige toestemming hebben. De toestemming mag niet door de wilsgebreken dwaling, 

bedrog of geweld zijn aangetast337. Dwaling heeft de nietigheid van het contract tot gevolg, 

als de gebruiker zich vergist heeft over de essentiële kenmerken van de app. Bovendien is 

vereist dat die vergissing hem ertoe leidde het contract te sluiten en dat hij het niet zou 

hebben gesloten als hij de waarheid omtrent deze kenmerken had gekend338. Bedrog is 

dwaling die bewust veroorzaakt werd door de medecontractant339. Van geweld is sprake als 

het contract onder externe dwang gesloten werd. Die dwang hoeft niet uit te gaan van de 

medecontractant en ook dwang die wordt uitgeoefend op bepaalde personen die geen partij 

zijn aan de overeenkomst, kan tot de nietigheid leiden340. 

2.1.3. Oorzaak 

181. De licentieovereenkomst moet een geoorloofde oorzaak hebben. Hieronder moet men 

het geheel van beweegredenen verstaan die de partijen ertoe hebben aangezet de 

overeenkomst te sluiten. Die oorzaak is ongeoorloofd als ze bij wet verboden is of strijdig is 

met de openbare orde en goede zeden341. 

2.1.4. Voorwerp 

182. Het BW bepaalt dat ieder contract iets tot voorwerp heeft dat een partij zich verbindt te 

geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te doen342. Dit voorwerp moet in de 

handel zijn. Overeenkomsten m.b.t. drugs, kernwapens of mensenhandel zijn bijvoorbeeld 

nietig omdat hun voorwerp niet verhandelbaar is343. Bij een licentieovereenkomst m.b.t. een 

mobiele applicatie is het voorwerp een overdracht of inperking van de vermogensrechten op 

de app, al dan niet tegen betaling. 

                                                      
337 Art. 1109 BW. 
338 Art. 1110 BW. 
339 Art. 1116 BW. 
340 Art. 1111-1115 BW. 
341 Art. 1131-1133 BW. 
342 Art. 1126 BW. 
343 Art. 1128 BW. 
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183. De AW bevat twee aanvullingen op de algemene regel uit het BW344. Ten eerste is de 

overdracht van rechten op nog onbekende exploitatievormen nietig345. Ten tweede geldt de 

overdracht van de vermogensrechten op een toekomstig werk slechts voor beperkte tijd en 

voor zover het genre van dit werk bepaald is346. Deze uitzonderingen uit de AW zijn echter 

niet van toepassing wanneer een app ontwikkeld werd in opdracht347 348. Tot slot bepaalt de 

AW ook dat in elke licentieovereenkomst de vergoeding voor de auteur, de reikwijdte en duur 

van de overdracht uitdrukkelijk moeten worden bepaald349. In het WER worden deze 

aanvullende grondvereisten letterlijk overgenomen350. 

2.1.5. Bijkomende grondvereisten voor licentieovereenkomsten met consumenten 

184. Als een consument een licentieovereenkomst sluit met een ontwikkelaar-onderneming 

door een mobiele applicatie te downloaden, zijn de voorwaarden waaraan dit contract moet 

voldoen strenger. Een consument is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden 

die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen351. Een onderneming 

is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel 

nastreeft352. De ontwikkelaar die apps beschikbaar stelt aan consumenten op een online 

distributieplatform, zal nagenoeg altijd aangemerkt worden als een onderneming, zelfs als het 

downloaden van de apps kosteloos is353.  Boek VI van het WER bevat dwingende bepalingen 

van consumentenbescherming die van toepassing zijn op een dergelijke licentieovereenkomst 

tussen consument en onderneming354. Hieronder wordt slechts een algemeen overzicht 

                                                      
344 B. VANBRABANT en I. VAN COUTER, Handboek licentieovereenkomsten, 44-45. 
345 Art. 3, § 1, lid 6 AW. 
346 Art. 3, § 2 AW. 
347 Art. 3, § 3, lid 2 AW. 
348 Zie: Deel II, 5.3. Werken gecreëerd in opdracht. 
349 Art. 3, § 1, lid 4 AW. 
350 Artt. XI.167, § 1, lid 4 en 6; § 2 en § 3, lid 2 WER. 
351 Art. I.1, 2° WER. 
352 Art. I.1, 1° WER. 
353 Cass. 13 september 2002, NjW 2002, afl. 7, 242. 
354 Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" 
in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, 
BS 30 december 2013, 103506 e.v. 
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gegeven van deze regels  omdat een gedetailleerde bespreking te ver zou afwijken van het 

onderwerp van dit werkstuk355. 

a) Oneerlijke handelspraktijken 

185. De toestemming van de consument mag niet beïnvloed zijn door een oneerlijke 

handelspraktijk. Een handelspraktijk is oneerlijk als ze ingaat tegen de vereisten van 

professionele toewijding en het economisch gedrag van de gemiddelde consument waarop ze 

gericht is m.b.t. het product waarmee de praktijk te maken heeft, verstoort of kan 

verstoren356. Binnen de oneerlijke handelspraktijken wordt een verdere opdeling gemaakt 

tussen praktijken die misleidend en agressief zijn. 

186. Krachtens de algemene norm uit het WER is een handelspraktijk misleidend als ze berust 

op onjuiste informatie of onwaarheden of, zelfs als de informatie feitelijk juist is, de 

gemiddelde consument op eender welke wijze bedriegt of kan bedriegen en de consument er 

zo toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had 

genomen357. Op deze algemene omschrijving volgt een overzicht van verduidelijkingen 

omtrent de informatie waarop de misleiding kan slaan zoals de aard of de prijs van het 

product358. Verder wordt een zogenaamde ‘zwarte lijst’ gegeven van bepaalde concrete 

praktijken die altijd als misleidend worden bestempeld359 zoals bijvoorbeeld het bedrieglijk 

beweren dat een app slechts gedurende een zeer beperkte tijd beschikbaar zal zijn om de 

beslissing van de consument onder druk te zetten360. Als een consument een handelspraktijk 

aanvecht op grond van de algemene norm, zal hij moeten aantonen dat de praktijk zijn 

aankoopbeslissing heeft beïnvloed. Praktijken die voorkomen op de ‘zwarte lijst’ worden 

echter onweerlegbaar vermoed misleidend te zijn361. 

  

                                                      
355 Voor een gedetailleerd overzicht van deze regels, zie: F. BOGAERT, D. BRULOOT, D. GOENS en R. STEENNOT, Wet 
Marktpraktijken, Antwerpen, Intersentia, 2010, 41-67; 147-160 en 198-210. (hierna: R. STEENNOT et al., Wet 
Marktpraktijken). 
356 Art. VI.93 WER. 
357 Art. VI.97, lid 1 WER. 
358 Art. VI.97-VI.99 WER. 
359 Art. VI.100 WER. 
360 Art. VI.100, 7° WER. 
361 R. STEENNOT et al., Wet Marktpraktijken, 41-42. 
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187. De tweede vorm van oneerlijke handelspraktijk is de agressieve handelspraktijk, die in 

het WER wordt gedefinieerd als een praktijk die, gelet op al haar kenmerken en de feitelijke 

omstandigheden, door intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding, de keuzevrijheid van de 

gemiddelde consument m.b.t. het onderliggend product aanzienlijk beperkt of kan beperken, 

wat deze consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen 

dat hij anders niet had genomen362. Ook hier volgen in de wet een aantal toelichtingen en een 

‘zwarte lijst’ met praktijken die men altijd als agressief moet beschouwen. 

188. Als een oneerlijke handelspraktijk een consument ertoe bracht een 

licentieovereenkomst te sluiten m.b.t. een mobiele applicatie, is deze overeenkomst nietig. 

Bovendien bepaalt het WER verscheidene aanvullende sancties, afhankelijk van de precieze 

inbreuk. Voor bepaalde in de wet opgesomde misleidende en agressieve handelspraktijken 

kan de rechter terugbetaling bevelen van de door de consument betaalde bedragen zonder 

dat deze consument de app moet ‘teruggeven’363. De rechter beoordeelt soeverein of hij die 

sanctie toepast. Bij de zwaarste oneerlijke handelspraktijken geldt dezelfde sanctie, met het 

verschil dat de rechter deze, zonder beoordelingsvrijheid, moet toepassen364 365. 

b) Overeenkomsten op afstand 

189. De licentieovereenkomst tussen een consument en een ontwikkelaar die wordt gesloten 

via een online distributieplatform voor mobiele applicaties, voldoet ook aan alle kenmerken 

van een overeenkomst op afstand. Het gaat namelijk om een overeenkomst tussen een 

onderneming en een consument in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening op afstand zonder dat de partijen in elkaars fysieke aanwezigheid zijn en 

waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand366. 

190. Opdat een overeenkomst op afstand tussen een consument en een onderneming geldig 

tot stand zou komen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moet de 

onderneming de consument de in de wet opgesomde informatie bezorgen. Het betreft o.m. 

de omschrijving van het product, de prijs en wijze van betaling, de identiteit en 

                                                      
362 Art. VI.101 WER. 
363 Art. VI.38, lid 2 WER. 
364 Art. VI.38, lid 1 en 3 WER. 
365 R. STEENNOT et al., Wet Marktpraktijken, 65-66. 
366 Art. I.8, 15° WER. 
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contactgegevens van de onderneming, de duur van de overeenkomst, het al dan niet bestaan 

van een herroepingsrecht, etc.367 Die informatie moet ter beschikking gesteld worden van de 

consument op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek van communicatie op 

afstand368. Op het distributieplatform waar ikzelf klant ben, wordt aan al deze voorwaarden 

voldaan d.m.v. een menu waarin al deze informatie beschikbaar is alvorens de app aan te 

kopen. 

191. Na de aankoop moet de onderneming ook de aankoop bevestigen op een duurzame 

gegevensdrager. Deze bevestiging moet nogmaals alle hoger besproken informatie 

bevatten369. Een duurzame gegevensdrager is ieder hulpmiddel dat de consument of de 

onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een 

wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode 

die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde 

weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt370. In de praktijk gebeurt dit meestal 

via een bevestigingsmail. 

192. Als de onderneming niet voldoet aan de hoger opgesomde verplichtingen, is de sanctie 

een verlenging van het wettelijk herroepingsrecht van veertien dagen naar twaalf maanden 

en veertien dagen, of, indien de onderneming toch aan haar verplichtingen voldoet binnen die 

twaalf maanden, veertien dagen na de dag waarop de consument de hoger omschreven 

informatie heeft ontvangen371. 

193. Voor de consument die een mobiele applicatie downloadt heeft die sanctie echter 

weinig nut. In dit geval is er immers helemaal geen sprake van een herroepingsrecht. Het WER 

voorziet immers niet in een recht tot herroeping voor digitale inhoud die niet op een materiële 

drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande 

toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn 

herroepingsrecht daarmee verliest372. Apps vormen digitale inhoud en de uitvoering begint 

van zodra de app op de smartphone of tablet is geïnstalleerd. Als de consument echter niet 

                                                      
367 Art. VI.45 WER. 
368 Art. VI.46, § 1 en 2 WER. 
369 Art. VI.46, § 7 WER. 
370 Art. I.8, 19° WER. 
371 Art. VI.48 WER. 
372 Art. VI.53, 13° WER. 
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op de hoogte is gesteld van het feit dat hij geen herroepingsrecht heeft, maakt dit een 

miskenning uit van de informatieverplichting en kan hij toch (verlengd) herroepen. 

194. In ieder geval zal de consument die bepaalde informatie niet heeft gekregen, zich ook 

kunnen beroepen op de gemeenrechtelijke wilsgebreken. Als hij kan aantonen dat het gebrek 

aan bepaalde informatie hem ertoe heeft gebracht de licentieovereenkomst te sluiten, terwijl 

hij dit niet had gedaan als hij alle informatie had gehad, kan hij de overeenkomst nietig laten 

verklaren op grond van dwaling373. 

c) Onrechtmatige bedingen 

195. De laatste bijkomende grondvereiste waarmee men rekening moet houden bij het 

opstellen van licentieovereenkomsten gericht op consumenten, is de leer van de 

onrechtmatige bedingen. Net zoals de bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken zijn de 

regels m.b.t. onrechtmatige bedingen gestructureerd in een algemene norm, gevolgd door 

een ‘zwarte lijst’. 

196. Het WER definieert een onrechtmatig beding als elk beding of elke voorwaarde in een 

overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met 

een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de 

rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument374. De algemene norm inzake 

onrechtmatige bedingen bepaalt dat bij de beoordeling van dit onevenwicht rekening 

gehouden moet worden met de omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst en 

met alle andere bedingen in het contract375. Bovendien speelt ook duidelijkheid en 

begrijpelijkheid van het beding een rol en moet men de geoorloofdheid van de 

handelspraktijken die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgingen, nagaan376. Het 

voorwerp van de overeenkomst en de gelijkwaardigheid van prestaties moet men 

daarentegen niet meenemen in de beoordeling377. 

                                                      
373 R. STEENNOT et al., Wet Marktpraktijken, 151. 
374 Art. I.8, 22° WER. 
375 Art. VI.82, lid 1 WER. 
376 Art. VI.82, lid 2 juncto art. VI.37 WER. 
377 Art. VI.82, lid 3 WER. 
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197. Naast de algemene norm die de rechter houvast biedt bij de beoordeling van een 

beding, geeft het WER ook een lijst met een dertigtal omschrijvingen van bedingen waarvan 

het evenwichtig karakter niet moet worden beoordeeld. De bedingen uit deze ‘zwarte lijst’ 

zijn steeds onrechtmatig378. Het gaat bijvoorbeeld om bedingen die de consument verbieden 

de overeenkomst te ontbinden als de onderneming zijn verbintenis niet nakomt, de 

overeenkomst te ontbinden bij overmacht of tegen de onderneming te procederen ingeval 

van betwisting379. 

198. Elk beding dat onrechtmatig wordt bevonden op grond van de ‘zwarte lijst’ of de 

algemene norm, is verboden en nietig. De rest van de overeenkomst blijft onaangetast door 

de nietigheid, tenzij deze zonder het onrechtmatig beding niet kan voortbestaan380. 

d) Consumentenkoop of niet? 

199. De regels inzake consumentenkoop zijn niet van toepassing op het downloaden van 

mobiele applicaties. Ten eerste gaat het strikt genomen niet om een koop. Dit argument zou 

men echter kunnen omzeilen, omdat het Hof van Justitie het sluiten van een gebruikslicentie 

voor software functioneel gelijkschakelt met een koop381. Het feit dat deze regels hier niet 

gelden volgt echter uit de omschrijving van hun toepassingsgebied. De regels m.b.t. verkoop 

aan consumenten gelden immers voor de verkoop van consumptiegoederen en deze worden 

in het BW gedefinieerd als “roerende lichamelijke zaken”382, wat mobiele applicaties niet zijn. 

2.2. Vormvereisten 

200. De AW schrijft als vormvereiste voor dat men de verkrijging van het auteursrecht t.a.v. 

de auteur enkel kan bewijzen d.m.v. een schriftelijke overeenkomst383. Het gaat echter om 

een regel van bewijsrecht, wat betekent dat het geschrift geen vereiste is voor het bestaan 

van de overeenkomst384. 

                                                      
378 Art. VI.83 WER. 
379 Resp. art. VI.83, 7°, 12° en 22° WER. 
380 Art. 84, § 1 WER. 
381 HvJ 3 juli 2012, Usedsoft v. Oracle International, C-128/11, § 49. 
382 Art. 1649bis, § 2, 3° BW. 
383 Art. 3, § 1, lid 2 AW. 
384 H. VANHEES, “De verlening van auteursrechten (vermogensrechten) bij werken gemaakt in opdracht” (noot 
onder Gent 5 september 2002), RW 2003-04, afl. 33, 1306. 



73 
 

201. Voor licentieovereenkomsten met consumenten die ontstaan door het downloaden van 

mobiele applicaties, geldt de schriftelijke vorm van de overeenkomst volgens mij wel als 

geldigheidsvereiste. Zoals hoger besproken legt het WER een onderneming immers de 

verplichting op om een gesloten overeenkomst op afstand op een duurzame drager te 

bevestigen385. 

2.3. Interpretatieregels 

202. De AW bepaalt als algemene regel dat de contractuele bedingen m.b.t. het auteursrecht 

en de exploitatie ervan restrictief moeten worden geïnterpreteerd386. Hiermee wordt een 

interpretatie in het voordeel van de auteur beoogd. Als het contract spreekt van een 

‘overdracht’ zonder duidelijk te bepalen of het gaat om een vervreemding of een 

gebruikslicentie, zal de minst verregaande interpretatie gevolgd worden en zal het dus om een 

gebruikslicentie gaan387. De ratio achter deze bepaling is duidelijk: bij de onderhandeling over 

exclusieve licentieovereenkomsten met als voorwerp de volledige overdracht van 

vermogensrechten is de auteur vaak de zwakkere partij en moet deze beschermd worden. 

203. Opnieuw moet men bij gebruikslicentieovereenkomsten met consumenten rekening 

houden met de bepalingen uit boek VI van het WER. Inzake de interpretatie van 

overeenkomsten bevat dit boek een regel die lijnrecht tegenover de bepaling uit het AW staat. 

Bij onduidelijkheid over de betekenis van een beding prevaleert immers de voor de consument 

gunstigste interpretatie388. Welke van deze twee tegengestelde interpretatieregels moet men 

in dit geval volgen? Volgens mij is de bepaling uit het AW in dit geval de lex specialis en de 

regel uit het WER de lex generalis. Als er onduidelijkheid is over de exploitatie van bepaalde 

aan de ontwikkelaar voorbehouden rechten moet de voor hem gunstigste interpretatie 

worden gevolgd. Het omgekeerde zou als gevolg hebben dat de consument meer rechten 

verkrijgt dan de ontwikkelaar wilde afstaan. Onduidelijke bepalingen in het contract die niet 

rechtstreeks betrekking hebben op de exploitatie van de vermogensrechten moeten echter 

wel in het voordeel van de consument worden geïnterpreteerd. 

                                                      
385 Zie: Alinea 191. 
386 Art. 3, § 1, lid 3 AW. 
387 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 63. 
388 Art. VI.37, § 2 WER. 
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3. De inhoud van de licentieovereenkomst 

3.1. Contractvrijheid begrensd door dwingend recht 

204. In een licentieovereenkomst kan een auteur zijn vermogensrechten op een mobiele 

applicatie volledig overdragen. Uit het feit dat een volledige afstand van deze rechten mogelijk 

is, volgt dat ook iedere minder verregaande inperking van de vermogensrechten is toegelaten. 

De overeenkomst moet wel zeer duidelijk en nauwkeurig de duurtijd, omvang en 

exploitatiewijze van de overgedragen rechten omschrijven en bepalen welke vergoeding voor 

de auteur daar tegenover staat389. Een algemeen beding waarin staat dat de auteur al zijn 

vermogensrechten overdraagt, is dus ongeldig390. 

205. Het is evenwel niet mogelijk om in een licentieovereenkomst de uitzonderingen op de 

vermogensrechten ten voordele van de rechtmatige gebruiker te beperken. Deze zijn immers, 

zoals hoger besproken, van dwingend recht391.  

3.2. ‘Open Source’ licentieovereenkomsten 

206. Ontwikkelaars van apps kunnen hun vermogensrechten inperken ten voordele van de 

gebruiker. Een bijzondere toepassing van dit principe is de ‘Open Source Software’ of OSS-

licentie. De OSS-beweging ontstond in de jaren ’80 als reactie tegen de grote 

softwarebedrijven die hun programma’s beschermden met copyrights. Als antwoord op de 

copyrights van de grote ontwikkelaars bedacht de OSS-groepering het ‘copyleft’ principe, dat 

iedereen het recht toekent om software te gebruiken, te onderzoeken, aan te passen en 

verder te verspreiden392. 

207. Er bestaan verschillende varianten van OSS-licenties maar er zijn enkele 

gemeenschappelijke kenmerken. Zo krijgt de gebruiker altijd toegang tot de broncode van de 

software en mag hij deze aanpassen en verbeteren. Op die manier worden varianten van het 

programma gecreëerd of invoegtoepassingen die een bepaalde functie toevoegen. De licentie 

verplicht de gebruiker die aanpassingen doet vaak om deze aanpassingen verder te 

                                                      
389 Art. 3, § 1, lid 4 AW. 
390 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 64. 
391 Zie: Deel II, 6.3. De beperkingen op de vermogensrechten. 
392 VAN CAMP, S., “Open Source Software: de ondraaglijke lichtheid van een concept”, TBH 2006, afl. 5, 489. 
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verspreiden en de aangepaste broncode opnieuw ter beschikking te stellen. Zo ontstaat na 

een tijd een keten van ontwikkelaars die de software hebben verbeterd zonder een 

commercieel doel na te streven. OSS-licenties zijn niet noodzakelijk gratis, maar in de praktijk 

zijn ze meestal wel kosteloos of minstens goedkoop393. 

208. Bekende computerprogramma’s die verspreid worden onder OSS-licenties zijn het Linux 

besturingsprogramma en de Mozilla Firefox webbrowser. In de wereld van mobiele applicaties 

is het OSS-concept iets minder succesvol, omdat de distributieplatformen van Apple en in 

mindere mate Android hier om redenen van kwaliteitscontrole vrij wantrouwig tegenover 

staan. Toch bestaan er enkele ‘Open Source’ apps, zoals bijvoorbeeld de mobiele applicatie 

van de populaire entertainmentwebsite Reddit. 

4. Aspecten van internationaal privaatrecht 

209. Licentieovereenkomsten worden niet enkel gesloten tussen partijen die zich in hetzelfde 

land bevinden en op wie dezelfde wetten van toepassing zijn. Mobiele applicaties worden 

overal ter wereld ontwikkeld en verspreid. De vraag welk recht van toepassing is op 

internationale licentieovereenkomsten waarbij een Belgisch bedrijf of een Belgische burger 

partij is, wordt hieronder beantwoord. Er wordt ook nagegaan welke rechtbank territoriaal 

bevoegd zal zijn in geval van geschillen. Hierbij wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen 

een algemene regel en de situatie waarbij deze Belgische persoon een consument is. 

4.1. Toepasselijk recht 

210. In het internationaal privaatrecht bestaan veel verschillende normen. Om te bepalen 

welk nationaal rechtstelsel van toepassing is op een licentieovereenkomst, moet men een 

onderscheid maken op basis van de datum waarop het contract is gesloten. Voor 

licentieovereenkomsten gesloten voor 17 december 2009 gelden de bepalingen van het EVO-

                                                      
393 VAN CAMP, S., “Open Source Software: de ondraaglijke lichtheid van een concept”, TBH 2006, afl. 5, 490-491. 
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verdrag394. Contracten die dateren van 17 december 2009 of later vallen onder de Rome I-

verordening395. 

4.1.1. Algemene regel 

211. Het uitgangspunt van zowel het verdrag als de verordening is dat de partijen het 

toepasselijk recht zelf kiezen. Dit kan gebeuren door een rechtskeuzebeding in de 

overeenkomst op te nemen. Een keuze kan ook blijken uit de bepalingen van het contract of 

de omstandigheden van het geval. De rechtskeuze kan bovendien slaan op de volledige 

overeenkomst of op een deel ervan396. 

212. Als de partijen geen toepasselijk recht hebben gekozen, geldt het recht van het land 

waar de partij die de meest kenmerkende prestatie verricht haar gewone verblijfplaats 

heeft397. Bij een gebruikslicentie zal het nagenoeg altijd de licentiegever zijn die deze 

kenmerkende prestatie levert, aangezien de prestatie van de licentienemer uit de betaling van 

een geldsom bestaat398. Als het echter gaat om een licentieovereenkomst waarbij de 

licentienemer het recht krijgt een creatie te exploiteren, neemt men aan dat die exploitatie 

de meest kenmerkende prestatie uitmaakt399. Deze afweging moet bij elke 

licentieovereenkomst in concreto gebeuren. Het is ook mogelijk dat de overeenkomst een 

kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan dat waar de uitvoerder van de meest 

kenmerkende prestatie verblijft. In dat geval is het mogelijk dat het recht van dit land van 

nauwste binding toepassing vindt400. 

213. Als de verwijzingsregels leiden naar een vreemd recht dat minder bescherming biedt 

dan een partij onder zijn eigen nationaal recht zou krijgen, kan hij zich toch op bepalingen van 

bijzonder dwingend recht uit zijn eigen rechtstelsel beroepen. Aan de inachtneming van 

bepalingen van bijzonder dwingend recht hecht een land zoveel belang voor de handhaving 

                                                      
394 Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Pb.C. 
26 januari 1998, afl. 27, 34 e.v. (hierna: EVO-verdrag). 
395 Verordening (EG) 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Pb.L. 4 juli 2008, afl. 177, 6 e.v. (hierna: Rome I-verordening). 
396 Art. 3 EVO-verdrag en art. 3 Rome I-verordening. 
397 Artt. 4.1 en 4.2 EVO-verdrag en art. 4.2 Rome I-verordening. 
398 P. TORREMANS, “Intellectuele eigendomsovereenkomsten en de Rome I-verordening”, TBH 2009, afl. 6, 550. 
399 C. CLIJMANS, J. ERAUW, K. JANSEGERS, M. PIERS en H. STORME, Internationaal privaatrecht, Gent, Kluwer, 2009, 782. 
(hierna: J. ERAUW et al., Internationaal privaatrecht). 
400 Art. 4.1 EVO-verdrag en art. 4.3 Rome I-verordening. 
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van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie, dat zij 

moeten worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk 

recht overeenkomstig het internationaal privaatrecht van toepassing is op de 

overeenkomst401. 

214. Deze aanvullende regels van internationaal privaatrecht creëren grote onzekerheid over 

de vraag welk recht van toepassing verklaard zal worden op de overeenkomst als een geschil 

zich zou voordoen. Daarom is het sterk aan te raden een rechtskeuzebeding in een 

licentieovereenkomst op te nemen402. 

4.1.2. Licentieovereenkomsten met consumenten 

215. Zowel het EVO-verdrag als de Rome I-verordening bevat een bijzondere verwijzingsregel 

voor het recht toepasselijk op overeenkomsten gesloten met een consument. Hieronder 

vallen ook licentieovereenkomsten m.b.t. mobiele applicaties. De Rome I-verordening bepaalt 

wel dat die bijzondere verwijzingsregel enkel van toepassing is als de verkoper zijn 

handelsactiviteiten ontplooit in het land waar de consument woont of deze activiteiten 

ongeacht welke middelen richt op dat land403. Als een consument speciaal naar een ander land 

zou gaan om daar een bepaalde applicatie te downloaden, zal de aldus gesloten 

licentieovereenkomst niet onder de toepassing van het recht van zijn thuisland kunnen 

brengen. Zowel het EVO-verdrag als de Rome I-verordening bevat nog andere uitzonderingen 

waarin de bijzondere verwijzingsregel niet geldt404. 

216. De bijzondere verwijzingsregel houdt in dat de overeenkomst met een consument 

beheerst wordt door het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats 

heeft405. De onderneming kan hiervan echter afwijken door een rechtskeuzebeding op te 

nemen in de overeenkomst. Die rechtskeuze mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de 

consument de bescherming verliest van dwingende bepalingen uit het recht van het land waar 

hij zijn gewone verblijfplaats heeft406. 

                                                      
401 Art. 7 EVO-verdrag en art. 9 Rome I-verordening. 
402 J. ERAUW et al., Internationaal privaatrecht, 782. 
403 Art. 6.1, a) en b) Rome I-verordening. 
404 Art. 5.4 EVO-verdrag en art. 6.4 Rome I-verordening. 
405 Art. 5.3 EVO-verdrag en art. 6.1 Rome I-verordening. 
406 Art. 5.2 EVO-verdrag en art. 6.2 Rome I-verordening. 
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217. Bovendien bevat het WER twee bepalingen die de uitsluiting tegengaan van zijn regels 

inzake overeenkomsten op afstand en onrechtmatige bedingen, die, zoals hoger besproken407, 

van toepassing zijn op licentieovereenkomsten m.b.t. mobiele applicaties met consumenten. 

Elk beding dat de wet van een staat die geen lid is van de EU op de licentieovereenkomst 

toepasselijk verklaart, is verboden en nietig voor wat de regels m.b.t. overeenkomsten op 

afstand en onrechtmatige bedingen betreft, wanneer bij gebreke van dat beding de wet van 

een lidstaat van de EU van toepassing zou zijn en die wet de consumenten een hogere 

bescherming zou bieden408. De bedoeling achter deze bepalingen is te vermijden dat een 

onderneming, die economisch sterker staat dan een consument, de dwingende 

consumentenregels uit de EU zou proberen te omzeilen door de overeenkomst onder de 

toepassing van het recht van een niet-lidstaat te brengen409. 

4.2. Internationale rechterlijke bevoegdheid 

218. De regels die bepalen in welk land geschillen m.b.t. een licentieovereenkomst voor de 

rechter kunnen worden gebracht, staan verspreid over verschillende bronnen, volgens de 

concrete situatie. Indien de verweerder zijn woonplaats of zetel heeft binnen de EU, geldt de 

Brussel I-verordening410. Als de verweerder woonplaats heeft in IJsland, Noorwegen of 

Zwitserland geldt het Lugano-verdrag411. In alle andere gevallen, zoals bijvoorbeeld een 

licentiegever gevestigd in de Verenigde Staten, verwijzen de Brussel I-verordening en het 

Lugano-verdrag naar het Wetboek van internationaal privaatrecht of WIPR412 413. 

4.2.1. Algemene regel 

219. Net zoals m.b.t. het toepasselijk recht kunnen de partijen in hun licentieovereenkomst 

bepalen welk gerecht bevoegd zal zijn om hun geschillen te beslechten414. Als zij geen dergelijk 

                                                      
407 Zie: Deel III, 2.1.5. Bijkomende grondvereisten voor licentieovereenkomsten met consumenten. 
408 Art. VI.63, lid 3 en art. VI.84, § 2 WER. 
409 R. STEENNOT et al., Wet Marktpraktijken, 17. 
410 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb.L. 16 januari 2001, afl. 12, 
1 e.v. (hierna: Brussel I-verordening). 
411 Verdrag van Lugano van 30 oktober 2007 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb.L. 21 december 2007, afl. 339, 1 e.v. 
(hierna: Lugano-verdrag). 
412 Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 juli 2004, BS 27 juli 2004, 57344 e.v. (hierna: WIPR). 
413 Art. 4 Brussel I-verordening en art. 4 Lugano-verdrag. 
414 Art. 23 Brussel I-verordening, art. 23 Lugano-verdrag en artt. 6 en 7 WIPR. 
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bevoegdheidsbeding in het contract hebben opgenomen, geldt de algemene verwijzingsregel 

die de gerechten van de woonplaats van de verweerder aanwijst415. 

220. De Brussel I-verordening en het Lugano-verdrag voorzien daarnaast ook in een 

alternatief forum voor verbintenissen uit overeenkomst. Voor het behandelen van geschillen 

omtrent deze verbintenissen is ook het gerecht bevoegd van de plaats waar de verbintenis, 

die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd416. Bij een 

licentieovereenkomst is dit meestal de woonplaats of zetel van de licentienemer417. 

221. Ook het WIPR biedt de partijen een alternatief forum voor verbintenissen uit 

overeenkomst. De wetgever geeft twee mogelijke aanknopingspunten. Ook hier geldt de 

plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd418. Bovendien wordt 

daaraan de plaats waar de verbintenis is ontstaan, toegevoegd419. 

4.2.2. Licentieovereenkomsten met consumenten 

222. De rechterlijke bevoegdheid inzake licentieovereenkomsten waarbij een consument 

partij is, wordt ook geregeld in de Brussel I-verordening, het Lugano-verdrag en het WIPR. 

Binnen deze bronnen gelden echter andere regels. Zo sluiten de verordening en het verdrag 

de algemene bepalingen van toepassing op overeenkomsten uit420. Een consument kan een 

rechtsvordering tegen zijn wederpartij instellen bij het gerecht van diens woonplaats of van 

zijn eigen woonplaats421. Een vordering tegen de consument kan enkel gebracht worden voor 

de nationale hoven en rechtbanken van zijn eigen woonplaats422. 

223. Afwijken van deze regels kan enkel door een overeenkomst, gesloten na het ontstaan 

van het geschil, die de consument de mogelijkheid geeft de zaak bij andere dan de hoger 

genoemde gerechten aanhangig te maken. Bovendien is vereist dat de consument en zijn 

wederpartij die de afwijkende overeenkomst sluiten op dat moment hun woonplaats, zetel of 

                                                      
415 Art. 2 Brussel I-verordening, art. 2 Lugano-verdrag en art. 5 WIPR. 
416 Art. 5.1, a) Brussel I-verordening en art. 5.1, a) Lugano-verdrag. 
417 Art. 5.1, b) Brussel I-verordening en art. 5.1, b) Lugano-verdrag. 
418 Art. 96, 1°, b) WIPR. 
419 Art. 96, 1°, a) WIPR. 
420 Art. 15.1, c) Brussel I-verordening en art. 15.1, c) Lugano-verdrag. 
421 Art. 16.1 Brussel I-verordening en art. 16.1 Lugano-verdrag. 
422 Art. 16.2 Brussel I-verordening en art. 16.2 Lugano-verdrag. 
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gewone verblijfplaats in eenzelfde lidstaat hebben en bij hun overeenkomst de gerechten van 

die lidstaat bevoegd verklaren423. 

224. Het WIPR bepaalt dat een consument zijn vorderingen m.b.t. een licentieovereenkomst 

kan instellen voor een Belgische rechter, als deze consument in België de handelingen nodig 

voor het sluiten van het contract heeft verricht en op dat tijdstip in België woonde of 

verbleef424, of als de dienst is geleverd of had moeten geleverd worden aan een consument 

die bij de bestelling in België verbleef, op voorwaarde dat de bestelling gebeurde naar 

aanleiding van een aanbod of publiciteit in België425. In tegenstelling tot de bepalingen van de 

Brussel I-verordening en het Lugano-verdrag is de specifieke bevoegdheidsgrond voor 

consumenten in het WIPR aanvullend, en niet autonoom. Dit betekent dat in het WIPR t.a.v. 

consumenten ook de algemene bevoegdheidsregels spelen426. Afwijken van deze regels is 

slechts mogelijk d.m.v. een overeenkomst die na het ontstaan van het geschil is gesloten427. 

225. Zowel de verordening, het verdrag als het WIPR verbieden dus het opnemen van een 

bevoegdheidsbeding dat afwijkt van de regels van internationaal privaatrecht in een 

(licentie)overeenkomst met een consument. Ook het WER bepaalt dat een dergelijk 

bevoegdheidsbeding nietig is. Het staat immers in de ‘zwarte lijst’ van onrechtmatige 

bedingen428. Deze regel verzet zich niet tegen het opnemen van een arbitragebeding in een 

overeenkomst met een consument. Dergelijke arbitragebedingen moeten wel ambtshalve 

door de rechter getoetst worden aan de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen429, 

en een beding dat de consument de keuze ontneemt om een geschil voor een normale 

rechtbank te brengen zal deze toets moeilijk kunnen doorstaan430. 

  

                                                      
423 Art. 17 Brussel I-verordening en art. 17 Lugano-verdrag. 
424 Art. 97, § 1, 1° WIPR. 
425 Art. 97, § 1, 2° WIPR. 
426 J. ERAUW et al., Internationaal privaatrecht, 660. 
427 Art. 97, § 3 WIPR. 
428 Art. VI.83, 23° WER. 
429 HvJ 26 oktober 2006, Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium, C-168/05 en HvJ 6 oktober 2009, 
Asturcom Telecomunicaciones v. Cristina Rodríguez Nogueira, C-40/08. 
430 R. STEENNOT et al., Wet Marktpraktijken, 207-208. 
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DEEL IV: DE HANDHAVING VAN DE BESCHERMING 

226. Na een overzicht van de materiële beschermingsregels die van toepassing zijn op 

mobiele applicaties431 en een bespreking van de licentieovereenkomsten waarin 

rechthebbenden aan derden de toelating kunnen geven om handelingen te stellen die zonder 

deze toestemming een inbreuk zouden zijn op het intellectueel eigendomsrecht432, worden in 

dit deel de handhavingstechnieken besproken die rechthebbenden kunnen aanwenden 

wanneer zij inbreuken op hun rechten willen aanvechten. Ten eerste bestaan verschillende 

burgerlijke procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken. Bovendien lopen 

inbreukmakers ook het risico op strafrechtelijke vervolging. Ook de douaneautoriteiten 

dragen bij tot de bescherming van de rechthebbende door te voorkomen dat 

namaakgoederen de EU binnenkomen. Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om geschillen 

omtrent de rechten op mobiele applicaties te beslechten via vormen van alternatieve 

geschillenregeling zoals bemiddeling of arbitrage. 

1. Burgerlijke procedures 

227. De SW bepaalt dat inbreuken op het auteursrecht inzake een app worden 

gesanctioneerd overeenkomstig de wet433. Dit is een verwijzing naar de regels m.b.t. de 

burgerlijke rechtsvordering in de AW. Deze procedureregels moeten worden aangevuld door 

bepalingen uit het Ger. W. De hieronder besproken procedures sluiten elkaar niet uit. Het is 

mogelijk om verschillende procedures tegelijk of achtereenvolgens aanhangig te maken bij de 

bevoegde rechtbanken. 

1.1. De vordering ten gronde 

228. Een rechthebbende die wil optreden tegen een inbreuk op zijn auteursrechten m.b.t. 

een app kan een vordering ten gronde instellen bij de bevoegde rechter om zo o.a. het staken 

van de inbreuk en schadevergoeding te bekomen. Hieronder wordt besproken welke rechter 

materieel en territoriaal bevoegd is, welke maatregelen deze rechter kan nemen tegen de 

                                                      
431 Zie: Deel II: De materiële bescherming van mobiele applicaties. 
432 Zie: Deel III: De licentieovereenkomst. 
433 Art. 10 SW. 
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inbreukmaker(s) en welke vorm en omvang de schadevergoeding ten voordele van de 

rechthebbende kan aannemen. 

1.1.1. De materiële en territoriale bevoegdheid 

229. De bevoegdheidsverdeling tussen de vredegerechten, de rechtbanken van eerste aanleg 

en de rechtbanken van koophandel is sinds 14 juli 2014 enigszins gewijzigd434. Ten eerste moet 

men een onderscheid maken op basis van de hoedanigheid van de partijen. De rechtbank van 

koophandel is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen m.b.t. het auteursrecht. Ook 

geschillen tussen een onderneming en een persoon die niet in deze hoedanigheid handelt, 

kunnen voor de rechtbank van koophandel worden gebracht435. Als geen van de partijen een 

onderneming is, of de verweerder is dit wel, maar de eiser wil het geschil niet voor de 

rechtbank van koophandel brengen, moet men een onderscheid maken op basis van het 

gevorderde bedrag. Vorderingen m.b.t. de auteursrechten op apps die niet tot de 

bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoren en waarvan het bedrag niet hoger is 

dan € 1.860 behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter436. Dergelijke 

vorderingen die dit grensbedrag wel in waarde overschrijden moeten voor de rechtbank van 

eerste aanleg worden gebracht437. 

230. De territoriale bevoegdheid wordt bepaald op grond van de plaats van de aangevochten 

inbreuk438. Met het oog op een grotere centralisatie van vorderingen m.b.t. intellectuele 

eigendomsrechten zijn slechts de rechtbanken van eerste aanleg en koophandel gevestigd in 

de zetel van een hof van beroep (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik) territoriaal 

bevoegd439. 

  

                                                      
434 Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid 
aan de natuurlijke rechter in diverse materies, BS 22 mei 2014, 40635 e.v. 
435 Art. 575, § 1 Ger. W. 
436 Art. 590 Ger. W. 
437 Art. 568 Ger. W. 
438 Art. 627, 5° Ger. W. 
439 Art. 633quinquies, § 1, lid 3 Ger. W. 
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1.1.2. De maatregelen die de rechter kan nemen 

231. Krachtens de AW zal de rechter die een inbreuk op het auteursrecht m.b.t. een app 

vaststelt, iedere inbreukmaker bevelen de inbreuk te staken. Hij kan dit bevel ook richten aan 

tussenpersonen die helpen bij de inbreuk440. De rechter kan op vordering van de 

rechthebbende, en op kosten van de inbreukmaker, de terugroeping of verwijdering uit het 

handelsverkeer of de vernietiging van de inbreukmakende goederen bevelen441. Mobiele 

applicaties zijn weliswaar geen lichamelijke goederen, maar de materiële dragers waarop de 

apps zich bevinden, zijn dit wel. 

232. De rechter kan, op verzoek van de rechthebbende, bovendien de inbreukmaker of elke 

andere persoon die de inbreukmakende goederen of diensten op commerciële schaal in zijn 

bezit heeft, heeft gebruikt of heeft verleend, bevelen alle bekende informatie omtrent de 

herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen of diensten mee te 

delen442. 

233. Als extra afschrikking voor inbreukmakers bepaalt de AW dat de rechter kan bevelen dat 

zijn beslissing, of een samenvatting daarvan, op kosten van de inbreukmaker wordt 

aangeplakt buiten en binnen de inrichtingen van de inbreukmaker en in kranten of op een 

andere wijze gepubliceerd wordt443 444. Het WER neemt de hierboven besproken bepalingen 

m.b.t. de maatregelen die de inbreukmaker kunnen worden opgelegd, ongewijzigd over445. 

  

                                                      
440 Art. 86ter, § 1 AW. 
441 Art. 86ter, § 2 AW. 
442 Art. 86ter, § 3 AW. 
443 Art. 86ter, § 4 AW. 
444 G. MEYER, S. VANDEWYNCKEL EN M. VERLINDEN, Overzicht van procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 
Kortrijk, UGA, 2014, 171-172. (hierna: G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten). 
445 Art. XI.334 WER. 
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1.1.3. De vordering tot schadevergoeding 

234. Als een inbreuk op zijn rechten werd vastgesteld, kan de ontwikkelaar van een mobiele 

applicatie (of zijn rechtsopvolger) aanspraak maken op schadevergoeding446. De inbreuk op 

zich maakt een buitencontractuele fout uit, dus de rechthebbende moet de fout van de 

inbreukmaker niet aantonen. Bovendien maakt het bij de beoordeling van het recht op 

schadevergoeding geen verschil of de inbreukmaker te goeder of te kwader trouw was447 448. 

De kwade trouw van de inbreukmaker kan wel een invloed hebben op de omvang van de 

schadevergoeding. 

235. Bij de bepaling van de omvang van de schade die de inbreuk veroorzaakt heeft, wordt 

zowel rekening gehouden met morele als materiële schade. Morele schade kan bijvoorbeeld 

ontstaan omdat de naam van de ontwikkelaar niet vermeld wordt op de inbreukmakende 

apps449. Materiële schade bestaat uit gederfde winst enerzijds en geleden verlies 

anderzijds450. De rechthebbende moet de omvang van de schade bewijzen. Als de omvang van 

de schade echter niet kan bepaald worden, kan de rechter in redelijkheid en billijkheid een 

forfaitaire schadevergoeding bepalen451 452. 

236. De rechter kan ook bij wijze van schadevergoeding de inbreukmakende goederen en, in 

passend geval, de materialen en werktuigen die bij het maken van die goederen gebruikt zijn, 

aan de eiser laten afgeven. Als de waarde hiervan hoger is dan de werkelijk geleden schade, 

moet de eiser wel een door de rechter bepaalde opleg betalen453. 

237. Als de eiser kan aantonen dat de inbreukmaker te kwader trouw is, kan de rechter 

bovendien bij wijze van schadevergoeding de afgifte bevelen van het geheel of een deel van 

de winst die de inbreukmaker door de inbreuk genoten heeft454. De rechter kan in dit geval 

ook de verbeurdverklaring uitspreken van de inbreukmakende goederen, en eventueel ook de 

materialen en werktuigen voor de vervaardiging van deze goederen, ten voordele van de 

                                                      
446 Art. 86bis, § 1 AW. 
447 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 171. 
448 Gent 19 januari 2009, AM 2009, afl. 4, 385. 
449 Rb. Brussel 31 oktober 2008, ICIP-Ing.Cons. 2008, afl. 5, 774-775. 
450 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 144-145. 
451 Art. 86bis, § 2, lid 1 AW. 
452 Antwerpen 13 oktober 2008, AM 2009, afl. 4, 393. 
453 Art. 86bis, § 2, lid 2 AW. 
454 Art. 86bis, § 2, lid 3 AW. 
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eiser. Als die goederen, materialen en werktuigen niet meer in het bezit zijn van de 

verweerder, kan de rechter aan de eiser een vergoeding toekennen gelijk aan de waarde 

ervan. De waarde van die verbeurdverklaring wordt wel in mindering gebracht van de hoger 

besproken schadevergoeding455 456. De bepalingen m.b.t. de vergoeding van de schade 

geleden door de inbreuk werden ongewijzigd opgenomen in het WER457. 

1.2. De vordering in kort geding 

238. De vordering ten gronde heeft als groot voordeel dat alle aspecten van de bestrijding 

van de inbreuk samen door de rechter worden behandeld. Het nadeel is echter dat deze 

procedure vrij traag is. Als een rechthebbende inbreuken op zijn auteursrecht opmerkt, zal hij 

snel de staking hiervan wil bekomen en verdere inbreuken willen voorkomen. In deze 

spoedeisende gevallen is de beste optie de vordering in kort geding. 

1.2.1. De materiële en territoriale bevoegdheid 

239. De bevoegde rechter voor vorderingen in kort geding inzake auteursrecht op mobiele 

applicaties is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de 

rechtbank van koophandel die territoriaal en materieel bevoegd is voor de behandeling van 

de vordering ten gronde458 459. 

1.2.2. Voorwaarde van urgentie 

240. Een vordering in kort geding is slechts ontvankelijk en gegrond als de eiser de 

hoogdringendheid ervan kan aantonen. Een eis is hoogdringend als de beslissing in kort geding 

nodig is om ernstige schade of een ernstig nadeel in hoofde van de eiser te voorkomen. De 

eiser zal moeten aantonen dat de ten gronde bevoegde rechter dit nadeel niet meer op tijd 

kan voorkomen460. 

  

                                                      
455 Art. 86bis, § 3 AW. 
456 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 172-173. 
457 Art. XI.335 WER. 
458 Art. 584 Ger. W. 
459 Zie: Alinea’s 229 en 230. 
460 K. BROECKX, J. LAENENS, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 271. 
(hierna: J. LAENENS et al., Handboek gerechtelijk recht). 
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1.2.3. Maatregelen die de rechter kan nemen 

241. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel doet 

uitspraak bij voorraad461. De rechter die later de vordering ten gronde zal behandelen, is niet 

gebonden door het vonnis in kort geding. De kortgedingrechter mag alle maatregelen bevelen 

die dringend nodig zijn om de aantasting op het recht te voorkomen of te beperken, zoals 

bijvoorbeeld de voorlopige terugroeping uit het handelsverkeer van de vermeend 

inbreukmakende goederen462. Hij mag echter geen definitieve uitspraak doen over het 

bestaan van de inbreuk zelf463. Hij kan dus ook geen schadevergoeding  bevelen464. Het vonnis 

is uitvoerbaar bij voorraad, wat betekent dat het kan worden uitgevoerd, ongeacht of er 

beroep tegen het vonnis werd aangetekend465. 

1.3. De stakingsvordering zoals in kort geding 

242. Voor de rechthebbende voor wie snelheid van belang is, maar die ook onmiddellijk een 

definitieve uitspraak wil, bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een stakingsvordering 

zoals in kort geding. 

1.3.1. De materiële en territoriale bevoegdheid 

243. De bevoegde rechter voor de stakingsvordering zoals in kort geding is de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg of de voorzitter van de rechtbank van koophandel die 

territoriaal en materieel bevoegd is voor de behandeling van de vordering ten gronde466 467. 

1.3.2. Geen voorwaarde van urgentie 

244. In tegenstelling tot de vordering in kort geding moet voor de ontvankelijkheid en 

gegrondheid van de stakingsvordering zoals in kort geding geen hoogdringendheid worden 

aangetoond468. De hoogdringendheid wordt vermoed469. 

                                                      
461 Art. 584 Ger. W. 
462 Art. 86ter, § 2 AW. 
463 J. LAENENS et al., Handboek gerechtelijk recht, 274-275. 
464 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 177. 
465 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 175. 
466 Art. 589bis, § 2 Ger. W. 
467 Zie: Alinea’s 229 en 230. 
468 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 173. 
469 J. LAENENS et al., Handboek gerechtelijk recht, 278. 
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1.3.3. De maatregelen die de rechter kan nemen 

245. De uitspraak van de voorzitter is uitvoerbaar bij voorraad. Indien beroep of een ander 

rechtsmiddel wordt aangetekend tegen het vonnis, verandert dus niets aan de 

uitvoerbaarheid470. De rechter kan op verzoek van elke betrokkene definitief inbreuken op het 

auteursrecht m.b.t. mobiele applicaties vaststellen en de staking hiervan bevelen471. Hij kan 

het bevel tot staken uitvaardigen tegenover de inbreukmakers en tegenover tussenpersonen 

van wie diensten door derden worden gebruikt om de inbreuken te plegen472. Hij kan ook 

bevelen dat zijn vonnis geheel of gedeeltelijk wordt bekendgemaakt op kosten van de 

inbreukmaker473. 

246. De voorzitter is inzake een stakingsvordering zoals in kort geding niet bevoegd om 

schadevergoeding toe te kennen aan de rechthebbende. Hij kan ook niet de overdracht 

bevelen van de inbreukmakende goederen of de materialen en werktuigen die gebruikt zijn 

bij het maken van deze goederen474. 

247. De inhoud van het artikel in de AW m.b.t. de stakingsvordering zoals in kort geding werd 

overgenomen in het WER. In tegenstelling tot de bepalingen uit de AW over de vordering ten 

gronde en de schadevergoeding, zijn de bepalingen m.b.t. de vordering tot staking van 

inbreuken op alle intellectuele eigendomsrechten in een apart boek475 binnen dezelfde 

afdeling476 samengevoegd en is de inhoud verspreid geraakt over de verschillende artikels in 

deze afdeling477. 

  

                                                      
470 Art. 87, § 1, lid 5 en 6 AW. 
471 Art. 87, § 1, lid 1 AW. 
472 Art. 87, § 1, lid 2 AW. 
473 Art. 87, § 1, lid 7 AW. 
474 G. MEYER et al., Procesregels inzake intellectuele eigendomsrechten, 173. 
475 Boek XVII – Bijzondere rechtsprocedures. 
476 Hoofdstuk 4 – Bijzondere bepalingen eigen aan boek XI, Afdeling 1. Vordering tot staking in geval van inbreuk 
op een intellectueel eigendomsrecht. 
477 Relevant voor mobiele applicaties zijn: art. XVII.14, §§ 3 en 4; art. XVII.15, §§ 1 en 3; art. XVII.16; art. XVII.18; 
art. XVII.19, § 2 en art. XVII.20, § 2 WER. 
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1.4. Het beslag inzake namaak 

248. Een houder van het auteursrecht op mobiele applicaties die vermoedt dat een inbreuk 

wordt gepleegd, kan de procedure van beslag inzake namaak starten door een eenzijdig 

verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde rechter478. Doordat de vermeende inbreukmaker 

niet verwittigd zal worden over de procedure die tegen hem gestart is, kan men een 

verrassingseffect bereiken en voorkomen dat de inbreukmakende goederen vernietigd 

worden479. 

1.4.1. De materiële en territoriale bevoegdheid 

249. De bevoegde rechter voor het beslag inzake namaak is de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg of de voorzitter van de rechtbank van koophandel die territoriaal en 

materieel bevoegd is voor de behandeling van de vordering ten gronde480 481. 

1.4.2. De maatregelen die de rechter kan nemen 

250. De voorzitter onderzoekt eerst of het auteursrecht dat de rechthebbende inroept prima 

facie geldig is. Daarna onderzoekt hij of er aanwijzingen zijn dat een inbreuk werd gemaakt of 

dat een inbreuk dreigt482. Als het resultaat van beide onderzoeken positief is, machtigt hij in 

een beschikking een of meerdere deskundigen om de plaats waar de inbreukmakende 

goederen zich bevinden te betreden en deze goederen op te lijsten d.m.v. foto’s, kopieën, 

monsters etc.483. 

251. De rechthebbende kan de voorzitter ook verzoeken nog een stap verder te gaan en de 

inbreukmakende goederen en de bij de productie of distributie daarvan gebruikte materialen 

of werktuigen te verzegelen of in bewarend beslag te nemen484. De voorzitter moet wel eerst 

onderzoeken of de redenen die de rechthebbende inroept, de verkrijging van de vermeend 

inbreukmakende goederen wel verantwoorden485. 

                                                      
478 Art. 1369bis/1, § 1 Ger. W. 
479 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 314. 
480 Art. 589bis, § 1 Ger. W. 
481 Zie: Alinea’s 229 en 230. 
482 Art. 1369bis/1, § 3 Ger. W. 
483 Art. 1369bis/1, § 2 Ger. W. 
484 Art. 1369bis/1, § 4 Ger. W. 
485 Art. 1369bis/1, § 5 Ger. W. 
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252. In ieder geval moet de deskundige die belast wordt met de beschrijving en eventueel 

het beslag van de vermeend inbreukmakende goederen, binnen de twee maanden na de 

betekening van de hoger vermelde machtigingsbeschikking een verslag opstellen over de 

genomen maatregelen486. De rechthebbende is verplicht om binnen een door de voorzitter 

bepaalde termijn, die begint te lopen vanaf de ontvangst van het deskundigenverslag, de 

inbreukmaker te dagvaarden voor een procedure ten gronde. Als de voorzitter geen termijn 

heeft bepaald, geldt een termijn van ofwel twintig werkdagen of eenendertig dagen, 

naargelang welke van deze termijnen de langste is. Als de rechthebbende binnen deze termijn 

niet gedagvaard heeft, mag hij de inhoud van het verslag niet meer gebruiken of 

bekendmaken487. Deze regel bestaat om te vermijden dat men misbruik zou maken van het 

beslag inzake namaak, bijvoorbeeld voor bedrijfsspionage488. 

2. Strafrechtelijke sanctionering 

253. Naast burgerrechtelijke sancties loopt een inbreukmaker op de auteursrechten m.b.t. 

een mobiele applicatie ook het risico strafrechtelijk vervolgd te worden. Krachtens de SW 

wordt degene die een kopie van een mobiele applicatie in het verkeer brengt of voor 

commerciële doeleinden bezit, terwijl hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat het een 

onrechtmatige kopie is, gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en 

met een geldboete van € 100 tot € 100.000489 of met een van die straffen alleen. Dezelfde 

straffen gelden voor degene die voor commerciële doeleinden middelen bezit, of middelen in 

het verkeer brengt, die uitsluitend bestemd zijn om de ongeoorloofde verwijdering of 

ontwijking van de technische voorzieningen ter bescherming van de mobiele applicaties te 

vergemakkelijken. De maxima van deze straffen worden verdubbeld ingeval van herhaling 

binnen de vijf jaar na veroordeling wegens dezelfde inbreuk490. De rechter die de veroordeling 

uitspreekt, kan ook de verbeurdverklaring uitspreken van de materiële dragers waarmee de 

inbreuk werd gepleegd491. 

                                                      
486 Art. 1369bis/1, § 3, laatste lid Ger. W. 
487 Art. 1369bis/9 Ger. W. 
488 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 315. 
489 Ingevolge de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke geldboeten, BS 3 april 
1952, 2606 e.v. moeten deze bedragen sinds 1 januari 2012 vermenigvuldigd worden met 6. 
490 Art. 11, § 1 SW. 
491 Art. 11, § 2 SW. 
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254. In het WER wordt dezelfde omschrijving gehanteerd en bepaald dat gaat om het misdrijf 

van namaking492. Dit misdrijf wordt bestraft met een sanctie van niveau 6493. Een sanctie van 

niveau 6 bestaat uit een strafrechtelijke geldboete van € 500 tot € 100.000494 en een 

gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, of uit een van die straffen alleen495. De strafmaat 

wordt dus door de invoering van het WER verhoogd. Tot slot bepaalt ook het WER dat men de 

maxima van deze straffen moet verdubbelen ingeval van herhaling binnen de vijf jaar na 

veroordeling wegens dezelfde inbreuk496. 

255. Het openbaar ministerie is vrij om een inbreukmaker te vervolgen. Een strafklacht van 

de rechthebbende is dus niet vereist, maar is wel mogelijk. De rechthebbende die een klacht 

indient, zal minder moeite en geld in de procedure moeten steken, aangezien het openbaar 

ministerie het onderzoek zal voeren. De procedure zal echter langer duren en de 

rechthebbende kan minder controle uitoefenen497. 

3. Douanemaatregelen 

256. Een rechthebbende die vermoedt dat inbreukmakende goederen in de EU zullen worden 

ingevoerd, kan een verzoek tot optreden indienen bij de douaneautoriteiten. Hij moet hierbij 

rekening houden met de formaliteiten bepaald in de Douaneverordening498. Na ontvangst van 

het verzoek stelt de douaneautoriteit de verzoeker in kennis van de toewijzing of afwijzing van 

het verzoek. Als het verzoek werd afgewezen kan de rechthebbende tegen die beslissing 

beroep aantekenen499. Als het verzoek werd toegewezen, zullen de douaneautoriteiten 

tijdens een bepaalde termijn500 de vrijgave van alle goederen waarvan ze vermoeden dat ze 

een inbreuk maken op de auteursrechten van de rechthebbende schorsen, of de goederen 

vasthouden501. Als de formaliteiten hiertoe vervuld zijn, kan de douaneautoriteit de goederen 

                                                      
492 Art. XI.304 WER. 
493 Art. XV.105 WER. 
494 Eveneens te vermenigvuldigen met 6. Zie: voetnoot 489. 
495 Art. XV.70, lid 7 WER. 
496 Art. XV.72 WER. 
497 F. GOTZEN en M. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 319. 
498 Artt. 3-6 Douaneverordening. 
499 Art. 9 Douaneverordening. 
500 Artt. 12 en 13 Douaneverordening. 
501 Art. 17 Douaneverordening. 
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zelfs vernietigen502. De rechthebbende moet instaan voor de kosten van het opsporen, 

vasthouden en/of vernietigen van de inbreukmakende goederen503. 

257. Zelfs als geen verzoek werd ingediend kunnen de douaneautoriteiten de vrijgave van 

goederen schorsen of de goederen vasthouden. Dit gebeurt als bij een controle goederen 

worden ontdekt waarvan de douaniers zelf vermoeden dat ze mogelijk inbreukmakend zijn. 

In dat geval zal de douane zelf de houder van het recht opsporen. Deze houder kan dan via 

een verzoek de hoger omschreven procedures starten504. 

 

 

  

                                                      
502 Art. 23 Douaneverordening. 
503 Art. 29 Douaneverordening. 
504 Art. 18 Douaneverordening. 
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CONCLUSIE 

258. De bescherming van creaties van de menselijke geest d.m.v. rechten van intellectuele 

eigendom is per definitie een evenwichtsoefening. De wetgever moet een balans vinden 

tussen het stimuleren van innovatie en het beschermen van de vrije markt. Door uitvindingen 

te streng en langdurig te beschermen creëert men oneerlijke concurrentiële voordelen of zelfs 

monopolies. Als men daarentegen te weinig bescherming biedt, wordt het moeilijker om 

uitvindingen om te zetten in winst en zullen creatieve geesten minder met innovatie bezig zijn. 

259. De markt van de mobiele applicaties is, naar mijn mening, een voorbeeld van een markt 

waar dit evenwicht bereikt wordt. Er is een zeer lage toetredingsdrempel (iedereen met een 

computer en kennis van programmeren kan apps ontwikkelen en aanbieden) en een app 

geniet wettelijke bescherming zonder dat de ontwikkelaar formaliteiten moet vervullen. 

Omdat de veruitwendiging van een idee beschermd wordt, en niet het idee zelf, bestaan er 

voor iedere mogelijke toepassing verschillende apps. Op iedere deelmarkt speelt dus de vrije 

concurrentie. De online distributieplatformen bieden bovendien de mogelijkheid om 

recensies van gebruikers na te lezen zodat men een geïnformeerde keuze kan maken. 

260. De inhoud van de Belgische wetgeving die mobiele applicaties beschermt is degelijk. Het 

hoger omschreven doel (het aansporen van innovatie zonder concurrentie aan banden te 

leggen) wordt immers bereikt. De mogelijkheden tot verbetering voor de wetgever liggen m.i. 

niet bij de inhoud van de regels maar bij de vormgeving en de verdeling over de verschillende 

wetteksten. Het zoeken naar de oplossing in een bepaalde casus is vaak een knip- en plakwerk 

tussen de Softwarewet en de Auteurswet en de verschillende richtlijnen waarop zij gebaseerd 

zijn. Wat voor de databankwet wel gelukt is, nl. een structurele aanpak met definities eigen 

aan de wet en een exhaustieve opsomming van de specifiek op databanken toepasselijke 

regeling, was bij het opstellen van de Softwarewet blijkbaar niet mogelijk. Het gevolg hiervan 

is onzekerheid over hoe ver de aanvullende werking van de Auteurswet op de Softwarewet 

precies gaat. Het is dan ook jammer dat de invoering van het Wetboek Economisch Recht geen 

enkele verduidelijking heeft toegevoegd aan de bepalingen van de Softwarewet. Hoewel de 

rechtsleer bijvoorbeeld eensgezind is over de toepassing van het publiek mededelingsrecht 
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binnen de softwarebescherming, blijft het voor mij enigszins onduidelijk wat dit recht in deze 

context precies inhoudt. 

261. Ik pleit dus voor een Softwarewet, of een softwaretitel in Boek XI van het Wetboek 

Economisch Recht, die alle aspecten van softwarebescherming regelt. Hiermee bedoel ik 

echter niet dat de bewoording van de wettekst specifieker en enger moet zijn. De 

omschrijvingen in de Softwarewet lijken misschien nodeloos vaag, maar dit is net nodig om 

het beschermingsspectrum van de wet breed te houden. De wetgever moet immers 

anticiperen op uitdrukkingswijzen die op dit moment nog niet gekend zijn. 

262. Ik wil ook pleiten voor een duidelijke omschrijving van de grond- en vormvereisten van 

softwarelicentieovereenkomsten. Nergens in de Belgische wetgeving wordt deze 

overeenkomst geregeld, hoewel het een van de meest aangegane contracten is, zeker door 

consumenten. Bovendien is een licentieovereenkomst m.b.t. mobiele applicaties voor 

malafide ondernemingen een ideaal contract om de wetgeving te miskennen. De combinatie 

van het feit dat nauwelijks iemand deze overeenkomsten leest en de geringe kost van apps 

maakt het zeer onwaarschijnlijk dat gedupeerden gerechtelijke procedures zullen starten. 

263. Over de handhaving van de bescherming was een vaak gehoorde klacht dat de wetgever 

een doolhof had gemaakt waar een jurist, laat staan een leek, onmogelijk nog zijn weg in kon 

vinden. Dit zou verbeteren door de invoering van het Wetboek Economisch Recht. Voor wat 

de softwarebescherming betreft vind ik echter dat de wetgever hier niet in geslaagd is. De 

bepalingen inzake de procedure ten gronde zijn bijvoorbeeld te vinden in Boek XI, terwijl de 

inhoud van het artikel over de stakingsvordering zoals in kort geding (dat in de Auteurswet in 

dezelfde afdeling te vinden was) verplaatst werd naar Boek XVII en verspreid werd over 

verschillende artikels. Een tweede voorbeeld is de opsplitsing van de strafbepaling m.b.t. de 

namaak van softwareprogramma’s. De omschrijving van het misdrijf is terug te vinden in de 

titel over computerprogramma’s in Boek XI, om de strafmaat te achterhalen moet men twee 

verschillende bepalingen van Boek XV raadplegen. Een vereenvoudiging kan men dit moeilijk 

noemen. Vroeger moest men bladeren tussen verschillende bijzondere wetten. Vanaf 1 

januari 2015 zal men moeten bladeren tussen de verschillende boeken van eenzelfde codex. 
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264. De recent aangepaste bevoegdheidsverdeling tussen het vredegerecht, de rechtbank 

van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel verdient dan weer wel goedkeuring. De 

behandeling van kleine geschillen tussen ondernemingen verplaatsen naar de rechtbanken 

van koophandel is, zoals in het wetsontwerp vermeld wordt, logisch. De hoedanigheid van de 

partijen is rationeler als bevoegdheidscriterium dan de kostprijs van het geschil. Bovendien, 

aldus het wetsontwerp, kennen de rechtbanken van koophandel, in tegenstelling tot de 

vredegerechten, geen werkachterstand. Men verwacht dus niet dat de behandeling van de 

kleine geschillen inzake intellectuele rechten tussen ondernemingen bij de rechtbanken van 

koophandel tot overlast zal leiden. 

265. Ter afsluiting kan gezegd worden dat de technologische revolutie binnen de 

informaticawereld nog lang niet ten einde is. Er zullen dus nieuwe uitdagingen aankomen voor 

het intellectueel eigendomsrecht. De Europese en Belgische wetgevers hebben echter in 

algemene regelgevende teksten voorzien en de hoven en rechtbanken, onder leiding van het 

Hof van Justitie, spelen kort op de bal om een uniforme en up to date interpretatie van deze 

normen te verzekeren. 
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