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Gas terug in Gaspedaal? Over incidenteel gebruik door de
rechtmatige databankgebruiker
E. Swart, Gas terug in Gaspedaal? Over incidenteel gebruik door de rechtmatige databankgebruiker,
IE-Forum.nl IEF 12582.
Een redactionele bijdrage van Ewoud Swart, CMS Derks Star Busmann. Op 27 maart 2012 legde het
Hof 's-Gravenhage [IEF 11113] negen prejudiciële vragen voor aan het Hof van Justitie in de zaak
Gaspedaal/Autotrack. Onderbelicht daarbij bleef de beslissing van het hof om vijf reeds
voorgenomen prejudiciële vragen te schrappen. Een jaar na dato kijkt dit artikel terug op één van die
voorgenomen vragen die het hof uiteindelijk nooit heeft gesteld. De website van Gaspedaal leidde de
zoektermen van haar bezoekers door naar de website Autotrack, waarna Gaspedaal de
zoekresultaten van Autotrack weer terugleidde naar haar eigen website. Gaspedaal meende o.a. dat
dit 'incidentele' doorleiden van een zoekterm en de resultaten daarvan geoorloofd was, omdat zij een
rechtmatige gebruiker was van de website van Autotrack. Autotrack meende daarentegen dat
Gaspedaal daarmee nog steeds inbreuk maakte op haar databankrecht, ongeacht het feit dat
Gaspedaal een rechtmatige gebruiker was.
Naar aanleiding van deze juridische discussie stelde het hof 's-Gravenhage zich de vraag of een
rechtmatige gebruiker - indien deze incidenteel niet-substantiële delen van een databank hergebruikt
- inbreuk kan maken op het sui generis databankenrecht.Vanwege processuele redenen kwam het
hof aan beantwoording van deze vraag niet meer toe. Het hof gaf in zijn arrest echter nog wel een
uitgebreid overzicht van de verschillende standpunten die er m.b.t. deze vraag bestaan. Dit
overzicht van het hof zal in dit artikel nader worden bekeken.(dit artikel is sterk ingekort)In dit artikel
is gekeken naar een vraag waarin het hof 's-Gravenhage in eerste instantie bijzonder geïnteresseerd
leek, maar die het hof uiteindelijk onbeantwoord liet: kan incidenteel gebruik van een databank door
een rechtmatige gebruiker in strijd zijn met het databankrecht? Gezien de rechtspraak, de preambule
van de richtlijn en de wetsgeschiedenis lijkt het erop dat de EU-wetgever hiermee wel rekening heeft
gehouden. Dit zijn sterke aanwijzingen dat incidenteel gebruik onder de verboden handelingen uit art.
8 lid 2 DbR zou moeten vallen, voor zover daarmee ongerechtvaardigde schade aan de fabrikant
wordt toegebracht.Gezien de snelle ontwikkelingen op internet lijkt dit ook een wenselijke
technologieneutrale benadering. Het is voorstelbaar dat concurrerende ondernemers meer
technische middelen beschikbaar krijgen, waarmee zij door incidenteel gebruik al schade kunnen
toebrengen aan de exploitatie van de oorspronkelijke databank.Mogelijk kan art. 8 lid 2 DbR ook
positieve verplichtingen meebrengen voor de rechtmatige gebruiker. Een bronvermelding, zoals in het
gewijzigd voorstel van de Commissie gesuggereerd, kan in sommige gevallen een goede oplossing
zijn. Een dergelijke vermelding zal meer exposure aan de oorspronkelijke website geven, en dat is
voor haar adverteerders weer interessant.Nu het hof hierover uiteindelijk geen prejudiciële vraag
heeft gesteld, zal een duidelijk antwoord van het Hof van Justitie uitblijven. Overigens heeft het hof in
het arrest nog niet uitdrukkelijk overwogen dat Innoweb geen rechtmatige gebruiker is. Mogelijk is het
hof op een later tijdstip dan toch weer genoodzaakt om een prejudiciële vraag over incidenteel
gebruik door de rechtmatige gebruiker te stellen.Ewoud Swart
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