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ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 

3 juli 2012 (*) 

„Rechtsbescherming van computerprogramma’s – Verhandeling van gebruikte licenties voor 

computerprogramma’s door downloaden van internet – Richtlijn 2009/24/EG – Artikelen 4, 

lid 2, en 5, lid 1 – Uitputting van distributierecht – Begrip ‚rechtmatige verkrijger’” 

In zaak C-128/11, 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 

ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 3 februari 2011, 

ingekomen bij het Hof op 14 maart 2011, in de procedure 

UsedSoft GmbH 

tegen 

Oracle International Corp., 

wijst 

HET HOF (Grote kamer), 

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts 

(rapporteur), J.-C. Bonichot en A. Prechal, kamerpresidenten, K. Schiemann, E. Juhász, 

A. Borg Barthet, D. Šváby en M. Berger, rechters, 

advocaat-generaal: Y. Bot, 

griffier: K. Malacek, administrateur, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 maart 2012, 

gelet op de opmerkingen van: 

–        UsedSoft GmbH, vertegenwoordigd door B. Ackermann en A. Meisterernst, 

Rechtsanwälte, 

–        Oracle International Corp., vertegenwoordigd door T. Heydn en U. Hornung, 

Rechtsanwälte, 

–        Ierland, vertegenwoordigd door D. O’Hagan als gemachtigde, 

–        de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N. Díaz Abad als gemachtigde, 

–        de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde, 



–        de Italiaanse regering, door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, 

avvocato dello Stato, 

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en F. W. Bulst als 

gemachtigden, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 24 april 2012, 

het navolgende 

Arrest 

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de uitlegging van de 

artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 111, 

blz. 16). 

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen UsedSoft GmbH (hierna: 

„UsedSoft”) en Oracle International Corp. (hierna: „Oracle”) over het in de handel brengen 

door UsedSoft van gebruikte licenties voor computerprogramma’s van Oracle. 

 Toepasselijke bepalingen 

 Internationaal recht 

3        De Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) heeft op 20 december 

1996 te Genève het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht (hierna: „Auteursrechtverdrag”) 

vastgesteld. Dit verdrag is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 

2000/278/EG van de Raad van 16 maart 2000 (PB L 89, blz. 6). 

4        Artikel 4 van het Auteursrechtverdrag bepaalt onder het opschrift 

„Computerprogramma’s”: 

„Computerprogramma’s worden beschermd als werken van letterkunde in de zin van artikel 2 

van de Berner Conventie. Deze bescherming is van toepassing op computerprogramma’s, 

ongeacht de uitdrukkingswijze of -vorm daarvan.” 

5        Artikel 6 van het Auteursrechtverdrag, „Distributierecht”, bevat de volgende 

bepalingen: 

„1.      Auteurs van werken van letterkunde en kunst hebben het uitsluitend recht om 

toestemming te verlenen voor het door verkoop of andere overgang van eigendom voor het 

publiek beschikbaar stellen van het origineel en de exemplaren van hun werken. 

2.      Niets in dit verdrag doet afbreuk aan de vrijheid van de verdragsluitende partijen om de 

eventuele voorwaarden te bepalen waaronder de uitputting van het recht bedoeld in lid 1 van 

toepassing is na de eerste verkoop of andere overgang van eigendom van het origineel of van 

een exemplaar van het werk met toestemming van de auteur.” 

6        Artikel 8 van het Auteursrechtverdrag bepaalt: 



„[...] auteurs van werken van letterkunde en kunst [hebben] het uitsluitend recht om 

toestemming te verlenen voor het per draad of langs draadloze weg mededelen van hun 

werken aan het publiek, met inbegrip van het op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar 

stellen van hun werken dat deze voor leden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door 

hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip.” 

7        De gemeenschappelijke verklaringen betreffende de artikelen 6 en 7 van het 

Auteursrechtverdrag luiden als volgt: 

„Onder ‚het origineel en kopieën’ en ‚exemplaren’, zoals in deze artikelen genoemd, die 

overeenkomstig deze artikelen het voorwerp van het verspreidingsrecht en het verhuurrecht 

vormen, wordt uitsluitend verstaan vastgelegde exemplaren die als tastbare voorwerpen in het 

verkeer kunnen worden gebracht.” 

 Recht van de Unie 

 Richtlijn 2001/29 

8        In de punten 28 en 29 van 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 167, blz. 10) wordt het volgende 

verklaard: 

„(28)      De bescherming van het auteursrecht uit hoofde van deze richtlijn omvat het 

uitsluitende recht zeggenschap over de distributie van het werk uit te oefenen, wanneer dit in 

een tastbare zaak is belichaamd. De eerste verkoop in de Gemeenschap van het origineel van 

een werk of van kopieën daarvan door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot 

uitputting van het recht zeggenschap over de wederverkoop van die zaak binnen de 

Gemeenschap uit te oefenen. Er treedt geen uitputting van dit recht op ten aanzien van het 

origineel of kopieën die door de rechthebbende of met diens toestemming buiten de 

Gemeenschap worden verkocht. Het verhuurrecht en het uitleenrecht voor de auteurs zijn 

vastgelegd in richtlijn 92/100/EEG. Het in deze richtlijn vastgelegde distributierecht laat de 

bepalingen betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht in hoofdstuk 1 van richtlijn 

92/100/EEG onverlet. 

(29)      Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder 

onlinediensten. Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, 

die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende 

wordt vervaardigd. Bijgevolg geldt hetzelfde voor het verhuren en het uitlenen van het 

origineel of kopieën van werken of andere zaken die de aard van diensten hebben. Anders dan 

het geval is bij een CD-ROM of een CD-i, waarbij de intellectuele eigendom in een materiële 

drager, dus in een zaak, is belichaamd, is elke onlinedienst in feite een handeling die aan 

toestemming is onderworpen, wanneer het auteursrecht of het naburige recht dit vereist.” 

9        Volgens artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 „doet deze richtlijn geen afbreuk 

aan en raakt zij op generlei wijze aan de bestaande bepalingen van de Gemeenschap 

betreffende [...] de rechtsbescherming van computerprogramma’s”. 

10      Artikel 3 van richtlijn 2001/29 bepaalt het volgende: 



„1.      De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, de mededeling 

van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de 

beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden 

van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te 

staan of te verbieden. 

[...] 

3.      De in de leden 1 en 2 bedoelde rechten worden niet uitgeput door enige handeling, 

bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling aan het publiek 

overeenkomstig dit artikel.” 

11      Artikel 4 van voormelde richtlijn bepaalt onder het opschrift „Distributierecht”: 

„1.      De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende recht, elke vorm van 

distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan, door 

verkoop of anderszins, toe te staan of te verbieden. 

2.      Het distributierecht met betrekking tot het origineel of kopieën van een werk is in de 

Gemeenschap alleen dan uitgeput, wanneer de eerste verkoop of andere eigendomsovergang 

van dat materiaal in de Gemeenschap geschiedt door de rechthebbende of met diens 

toestemming.” 

 Richtlijn 2009/24 

12      Luidens punt 1 van de considerans van richtlijn 2009/24 codificeert deze laatste 

richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van 

computerprogramma’s (PB L 122, blz. 42). 

13      In punt 7 van de considerans van richtlijn 2009/24 wordt aangegeven dat „[v]oor de 

toepassing van deze richtlijn [...] de term ‚computerprogramma’ alle programma’s in gelijk 

welke vorm [moet] omvatten, met inbegrip van programma’s die in de apparatuur zijn 

ingebouwd”. 

14      Volgens punt 13 van de considerans van die richtlijn „[mag] het laden of in beeld 

brengen, dat noodzakelijk is voor het gebruik van een rechtmatig verkregen kopie van een 

programma, alsmede het corrigeren van fouten, niet bij overeenkomst [...] worden verboden”.  

15      Artikel 1, lid 1, van richtlijn 2009/24 bepaalt dat „computerprogramma’s door de 

lidstaten auteursrechtelijk [worden] beschermd als werken van letterkunde in de zin van de 

Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst”. 

16      Volgens artikel 1, lid 2, van bedoelde richtlijn „[wordt] [d]e bescherming 

overeenkomstig deze richtlijn [...] verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, 

van een computerprogramma”. 

17      Artikel 4 van de verordening, getiteld „Handelingen waarvoor toestemming vereist is”, 

bevat de volgende bepalingen: 



„1.      Onverminderd de artikelen 5 en 6 omvatten de exclusieve rechten van de 

rechthebbende in de zin van artikel 2 het recht de volgende handelingen te verrichten of het 

verrichten daarvan toe te staan: 

a)      de permanente of tijdelijke reproductie voor 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; 

b)      het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de 

reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het 

programma verandert; 

c)      elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk 

computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. 

2.      De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de 

rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te 

oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht 

om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.” 

18      Artikel 5 van richtlijn 2009/24, „Uitzonderingen voor handelingen waarvoor 

toestemming nodig is”, bepaalt in lid 1: 

„Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, lid 1, sub a 

en b, genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze 

handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te 

kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren.” 

 Nationaal recht 

19      De § 69c en 69d van het Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

(Urheberrechtsgesetz) (wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) van 

9 september 1965, zoals gewijzigd (hierna: „UrhG”), geven in nationaal recht uitvoering aan 

respectievelijk de artikelen 4 en 5 van richtlijn 2009/24. 

 Feiten en prejudiciële vragen 

20      Oracle ontwikkelt en distribueert computerprogramma’s. Zij is houdster van de 

auteursrechtelijk beschermde exclusieve gebruiksrechten op deze programma’s. Zij is ook 

houdster van de Duitse woordmerken en gemeenschapswoordmerken Oracle, die onder meer 

voor computersoftware zijn ingeschreven. 

21      Oracle distribueert de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s, te 

weten databanksoftware, in 85 % van de gevallen via downloaden van internet. De klant 

downloadt een programmakopie van de website van Oracle rechtstreeks op zijn computer. 

Deze programma’s vormen zogenoemde „client server software”. Het door een 

licentieovereenkomst verleende gebruiksrecht op een programma omvat mede het recht, de 

software duurzaam op een server op te slaan en een bepaald aantal gebruikers toegang te 



verlenen door een download op de harde schijf van hun computer. In het kader van een 

overeenkomst inzake software updates kunnen bijgewerkte versies van de 

computerprogramma’s (updates) en programma’s waarmee problemen kunnen worden 

verholpen (patches) van de website van Oracle worden gedownload. Op verzoek van de klant 

kan de betrokken software ook op cd-rom of dvd worden geleverd. 

22      Oracle biedt voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s 

groepslicenties voor telkens ten minste 25 gebruikers aan. Een onderneming die een licentie 

nodig heeft voor 27 gebruikers dient dus twee licenties aan te schaffen. 

23      De licentieovereenkomsten van Oracle voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde 

computerprogramma’s bevatten onder het opschrift „Toegekende rechten” het volgende 

beding: 

„Door betaling van de betrokken diensten verkrijgt u – uitsluitend voor uw interne 

bedrijfsdoeleinden – een kosteloos, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van 

onbeperkte duur op alle door Oracle ontwikkelde software die u krachtens deze overeenkomst 

ter beschikking wordt gesteld.” 

24      UsedSoft verhandelt gebruikte softwarelicenties, meer in het bijzonder gebruikslicenties 

voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s van Oracle. Daartoe 

koopt UsedSoft bij klanten van Oracle dergelijke gebruikslicenties of een deel daarvan 

wanneer de oorspronkelijk verkregen licenties waren verleend voor een groter aantal 

gebruikers dan de behoeften van de eerste verkrijger. 

25      In oktober 2005 heeft UsedSoft in het kader van een „Oracle Sonderaktion” „reeds 

gebruikte” licenties voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde computerprogramma’s van 

Oracle te koop aangeboden. Daarbij gaf zij aan dat alle licenties betrekking hadden op 

bijgewerkte software, aangezien de door de oorspronkelijke licentienemer met Oracle 

gesloten overeenkomst inzake software updates nog steeds geldig was en de rechtmatigheid 

van de verkoop bij notariële akte was bevestigd. 

26      De klanten van UsedSoft die nog niet over het betrokken computerprogramma van 

Oracle beschikken, downloaden – na aankoop van een dergelijke gebruikte licentie – een 

programmakopie rechtstreeks van de website van Oracle. Klanten die het 

computerprogramma reeds in hun bezit hebben en licenties voor bijkomende gebruikers 

wensen te kopen, zet Oracle ertoe aan de software op de harde schijf van de pc’s van die 

gebruikers te downloaden. 

27      Oracle heeft het Landgericht München I verzocht, UsedSoft te gelasten de in de 

punten 24 tot en met 26 van het onderhavige arrest bedoelde praktijken te staken. Deze 

rechterlijke instantie heeft de vordering toegewezen. Het hoger beroep van UsedSoft tegen die 

uitspraak is afgewezen. Daarop heeft UsedSoft beroep tot „Revision” ingesteld bij het 

Bundesgerichtshof. 

28      Volgens de verwijzende rechter maken de handelingen van UsedSoft en haar klanten 

inbreuk op het exclusieve recht van Oracle op permanente of tijdelijke reproductie van de 

computerprogramma’s in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24. De klanten 

van UsedSoft kunnen zich volgens deze rechterlijke instantie niet beroepen op een hun door 

Oracle geldig overgedragen recht op reproductie van de computerprogramma’s. Volgens de 



licentieovereenkomsten van Oracle zijn de gebruiksrechten „niet overdraagbaar”. Bijgevolg 

zijn de klanten van Oracle niet gerechtigd het recht op reproductie van die programma’s aan 

derden over te dragen. 

29      De oplossing in het hoofdgeding hangt volgens de verwijzende rechter af van de vraag 

of de klanten van UsedSoft zich met succes kunnen beroepen op § 69d, lid 1, UrhG, dat in het 

Duitse recht uitvoering geeft aan artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24. 

30      Dienaangaande rijst om te beginnen de vraag of een persoon die, zoals de klanten van 

UsedSoft, niet beschikt over een van de houder van het auteursrecht afgeleid recht om het 

computerprogramma te gebruiken, maar zich beroept op uitputting van het recht om een kopie 

van het computerprogramma te distribueren, een „rechtmatige verkrijger” in de zin van 

richtlijn 2009/24 is. Volgens de verwijzende rechter is dit het geval. Hij zet uiteen dat de met 

de uitputting van de distributierechten gepaard gaande verhandelbaarheid van reproducties 

van een computerprogramma grotendeels zinloos zou zijn indien de verkrijger van een 

dergelijke reproductie niet het recht zou hebben om het computerprogramma te kopiëren. Om 

een computerprogramma te kunnen gebruiken dient het immers, anders dan voor het gebruik 

van andere auteursrechtelijk beschermde werken het geval is, in de regel te worden 

gekopieerd. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 dient hiermee de uitputting van het 

distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 te waarborgen. 

31      Vervolgens vraagt de verwijzende rechter zich af of in een geval zoals in het 

hoofdgeding aan de orde het recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is 

uitgeput in de zin van § 69c, lid 3, tweede zin, UrhG, dat uitvoering geeft aan artikel 4, lid 2, 

van richtlijn 2009/24. 

32      Naar zijn oordeel zijn meerdere uitleggingen denkbaar. Volgens de eerste zou artikel 4, 

lid 2, van richtlijn 2009/24 toepasselijk kunnen zijn wanneer de houder van het auteursrecht 

een klant – na het sluiten van een licentieovereenkomst – toestemming geeft om een kopie 

van het computerprogramma te maken door dit programma te downloaden van internet en op 

de computer op te slaan. Voormelde bepaling verbindt de rechtsgevolgen van het verval van 

het distributierecht met de eerste verkoop van een kopie van het programma en veronderstelt 

dus niet noodzakelijkerwijs dat een fysiek exemplaar van een kopie van het programma in het 

verkeer wordt gebracht. Volgens een tweede uitlegging zou artikel 4, lid 2, van verordening 

nr. 2009/24 naar analogie toepasselijk kunnen zijn indien een computerprogramma wordt 

verkocht doordat het online wordt overgedragen. Volgens de voorstanders van dit standpunt is 

er op dit punt een ongewilde leemte („planwidrige Regelungslücke”), die te wijten is aan het 

feit dat de opstellers van deze richtlijn de overdracht van computerprogramma’s online niet 

voor ogen hebben gehad en evenmin hebben geregeld. Volgens de derde uitlegging is 

artikel 4, lid 2, van genoemde richtlijn niet toepasselijk aangezien uitputting van het 

distributierecht volgens deze bepaling steeds veronderstelt dat een fysiek exemplaar van een 

kopie van het computerprogramma door de houder van het recht of met zijn toestemming in 

het verkeer is gebracht. Volgens deze opvatting hebben de opstellers van richtlijn 2009/24 de 

overdracht online van computerprogramma’s bewust niet aan de uitputtingsregel 

onderworpen. 

33      Tot slot vraagt de verwijzende rechter zich af of de persoon die een gebruikte licentie 

heeft verkregen, voor het maken van een programmakopie – zoals in het hoofdgeding de 

klanten van UsedSoft door een kopie van het programma van Oracle op een computer te 

downloaden vanaf de website van deze laatste of door haar in het werkgeheugen van andere 



werkstationsop te slaan – een beroep kan doen op uitputting van het distributierecht voor de 

kopie van het computerprogramma dat de eerste verkrijger met toestemming van de houder 

van het recht heeft gemaakt door haar te downloaden vanaf internet, wanneer die eerste 

verkrijger zijn kopie heeft gewist of niet meer gebruikt. Volgens de verwijzende rechter komt 

toepassing naar analogie van artikel 5, lid 1, en artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet in 

aanmerking. Uitputting van het distributierecht dient enkel de verhandelbaarheid te 

waarborgen van een kopie van een programma die door de rechthebbende of met diens 

toestemming op een bepaalde gegevensdrager is opgeslagen en verkocht. De gevolgen van 

uitputting kunnen dus niet worden uitgestrekt tot immateriële gegevensbestanden die online 

worden overgedragen. 

34      In die omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak 

geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: 

„1)      Dient de persoon die verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie 

van een kopie van een computerprogramma kan aanvoeren, als ‚rechtmatige verkrijger’ in de 

zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24[...] te worden aangemerkt? 

2)      Zo de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, vervalt het recht om controle uit te 

oefenen op de distributie van een kopie van een computerprogramma overeenkomstig 

artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...], ingeval de verkrijger de kopie – met 

toestemming van de rechthebbende – heeft gemaakt door deze kopie van internet te 

downloaden op een gegevensdrager? 

3)      Zo de tweede vraag eveneens bevestigend wordt beantwoord, kan dan ook de persoon 

die een ‚tweedehands’ softwarelicentie heeft verkregen zich met het oog op het maken van 

een kopie van het computerprogramma als ‚rechtmatige verkrijger’ volgens artikel 5, lid 1, en 

artikel 4, lid 2, [...] van richtlijn 2009/24[...] beroepen op verval van het recht om controle uit 

te oefenen op de distributie van de kopie van het computerprogramma die door de eerste 

verkrijger met toestemming van de rechthebbende is gemaakt door deze kopie van internet op 

een gegevensdrager te downloaden, ingeval de eerste verkrijger zijn kopie heeft gewist of 

deze niet meer gebruikt?” 

 Beantwoording van de prejudiciële vragen 

 De tweede vraag 

35      Met haar tweede vraag, die als eerste moet worden beantwoord, wenst de verwijzende 

rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of – en zo ja onder welke omstandigheden – 

het downloaden van internet van een kopie van een computerprogramma met toestemming 

van de rechthebbende op het auteursrecht kan leiden tot verval van het distributierecht voor 

die kopie in de Europese Unie in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24. 

36      Er zij aan herinnerd dat volgens artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 de eerste verkoop 

in de Unie van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens 

toestemming leidt tot verval van het distributierecht voor die kopie in de Unie. 

37      Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat in casu de houder van het auteursrecht zelf, 

Oracle, haar klanten in de Unie die haar computerprogramma wensen te gebruiken een kopie 

daarvan beschikbaar stelt die vanaf haar website kan worden gedownload. 



38      Om te bepalen of in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding het 

distributierecht van de houder van het auteursrecht is uitgeput, moet in de eerste plaats 

worden nagegaan of de contractuele relatie tussen die houder en zijn klant in het kader 

waarvan een kopie van het betrokken computerprogramma wordt gedownload kan worden 

aangemerkt als „eerste verkoop van een kopie van een programma” in de zin van artikel 4, 

lid 2, van richtlijn 2009/24. 

39      Volgens vaste rechtspraak vereisen de eenvormige toepassing van het Unierecht en het 

gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de 

betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, 

normaliter in de gehele Unie autonoom en uniform worden uitgelegd (zie onder meer arresten 

van 16 juli 2009, Infopaq International, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, punt 27; 18 oktober 2011, 

Brüstle, C-34/10, Jurispr. blz. I-9821, punt 25, en 26 april 2012, DR en TV2 Danmark, 

C-510/10, punt 33). 

40      De tekst van richtlijn 2009/24 verwijst voor de betekenis van het begrip „verkoop” in 

artikel 4, lid 2, van deze richtlijn niet naar het nationale recht. Daaruit volgt dus dat dit begrip 

voor de toepassing van die richtlijn moet worden geacht een autonoom begrip van het recht 

van de Unie aan te duiden, dat op het grondgebied van deze laatste uniform moet worden 

uitgelegd (zie in die zin arrest DR en TV2 Danmark, reeds aangehaald, punt 34). 

41      Deze conclusie vindt steun in het voorwerp en het doel van richtlijn 2009/24. Blijkens 

de punten 4 en 5 van de considerans van deze richtlijn, die is gebaseerd op artikel 95 EG – dat 

overeenstemt met artikel 114 VWEU – heeft deze tot doel, verschillen tussen de wetgevingen 

van de lidstaten die nadelig zijn voor de werking van de interne markt wat 

computerprogramma’s betreft weg te nemen. Genoemd begrip „verkoop” moet uniform 

worden uitgelegd om te vermijden dat de bescherming die genoemde richtlijn aan de houders 

van het auteursrecht verleent kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke nationale wet. 

42      Volgens een algemeen aanvaarde definitie is „verkoop” een overeenkomst waarbij een 

persoon tegen betaling van een prijs zijn eigendomsrechten op een hem toebehorende 

lichamelijke of onlichamelijke zaak aan een ander overdraagt. Hieruit volgt dat de 

handelstransactie die overeenkomstig artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 leidt tot uitputting 

van het distributierecht voor een kopie van een computerprogramma impliceert dat het 

eigendomsrecht op die kopie is overgedragen. 

43      Oracle geeft te kennen dat zij geen kopieën van haar in het hoofdgeding aan de orde 

zijnde computerprogramma’s verkoopt. Daartoe zet zij uiteen dat zij haar klanten op internet 

gratis een kopie van het betrokken programma ter beschikking stelt die haar klanten kunnen 

downloaden. De aldus gedownloade kopie mogen de klanten echter alleen gebruiken wanneer 

zij met Oracle een licentieovereenkomst hebben gesloten. Een dergelijke licentie verschaft de 

klanten van Oracle een in de tijd onbeperkt, niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht 

op het betrokken computerprogramma. Volgens Oracle wordt noch door de gratis 

beschikbaarstelling van de kopie noch door de sluiting van de licentieovereenkomst de 

eigendom van deze kopie overgedragen. 

44      Dienaangaande zij opgemerkt 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 indien die kopie door de bezitter ervan niet kan worden 



gebruikt. Voor de kwalificatie rechtens moeten de twee handelingen dus samen worden 

onderzocht (zie naar analogie arrest van 6 mei 2010, Club Hotel Loutraki e.a., C-145/08 en 

C-149/08, Jurispr. blz. I-4165, punten 48 en 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

45      Aangaande de vraag of in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding door de 

betrokken transacties de eigendom van de kopie van het computerprogramma wordt 

overgedragen, moet worden vastgesteld dat blijkens de verwijzingsbeslissing de klant van 

Oracle, die de kopie van het betrokken computerprogramma downloadt en met dat bedrijf een 

licentieovereenkomst voor het gebruik van die kopie sluit, tegen betaling van een prijs een in 

de tijd onbeperkt gebruiksrecht voor die kopie verkrijgt. Door de beschikbaarstelling door 

Oracle van een kopie van haar computerprogramma en de sluiting van een 

licentieovereenkomst voor het gebruik ervan moet die kopie voor de klanten van Oracle dus 

duurzaam bruikbaar worden tegen betaling van een prijs waarmee de houder van het 

auteursrecht een vergoeding moet kunnen verkrijgen die overeenstemt met de economische 

waarde van de kopie van het hem toebehorende werk. 

46      In die omstandigheden impliceren de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde 

transacties, onderzocht in hun geheel, dat de eigendom van de kopie van het betrokken 

computerprogramma wordt overgedragen. 

47      In dit verband is in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding irrelevant dat de 

kopie van het computerprogramma de klant door de houder van het betrokken recht 

beschikbaar wordt gesteld door een download vanaf de website van die houder of door middel 

van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd. Ook al scheidt ook in dit laatste geval de 

houder van het betrokken recht het recht van de klant om de geleverde kopie van het 

computerprogramma te gebruiken formeel van de handeling waarbij de kopie van het 

programma op een fysieke drager aan de klant wordt overgedragen, blijven voor de verkrijger 

om de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde redenen de handeling waarbij vanaf 

die drager een kopie van het computerprogramma wordt gedownload en de handeling 

bestaande in het sluiten van een licentieovereenkomst onverbrekelijk met elkaar verbonden. 

Daar de verwerver, die een kopie van het betrokken computerprogramma downloadt met 

behulp van een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd en voor het gebruik daarvan een 

licentieovereenkomst sluit, tegen betaling van een prijs voor onbepaalde tijd het gebruiksrecht 

voor die kopie krijgt, moet worden geconstateerd dat met die twee handelingen, wanneer een 

kopie van het betrokken computerprogramma door middel van een fysieke drager zoals een 

cd-rom of een dvd beschikbaar wordt gesteld, mede de eigendom van die kopie wordt 

overgedragen. 

48      In een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding vormt derhalve de overdracht door 

de houder van het auteursrecht van een kopie van een computerprogramma aan een klant, 

waarbij tussen dezelfde partijen een licentieovereenkomst voor het gebruik wordt gesloten, 

een „eerste verkoop van een kopie van een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van 

richtlijn 2009/24. 

49      Zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie opmerkt zou, indien de term 

„verkoop” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 niet ruim werd uitgelegd 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, afbreuk worden gedaan 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 iedere betekenis te ontnemen.  

50      In de tweede plaats kan niet worden aanvaard het argument van Oracle en de Europese 

Commissie dat de beschikbaarstelling van een kopie van een computerprogramma op de 

website van de houder van het auteursrecht een „beschikbaarstelling [...] voor het publiek” in 

de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt die overeenkomstig artikel 3, lid 3, van 

die richtlijn niet tot uitputting van het distributierecht voor die kopie kan leiden. 

51      Uit artikel 1, lid 2, sub a, van richtlijn 2001/29 volgt immers dat deze „geen afbreuk 

[doet] aan en [...] op generlei wijze [raakt] aan de bestaande bepalingen van de [Unie] 

betreffende [...] de rechtsbescherming van computerprogramma’s” zoals die wordt verleend 

door richtlijn 91/250, die later is gecodificeerd bij richtlijn 2009/24. De bepalingen van 

richtlijn 2009/24, meer in het bijzonder artikel 4, lid 2, vormen daarmee een lex specialis ten 

opzichte van de bepalingen van richtlijn 2001/29, zodat de „eerste verkoop van een kopie van 

een programma” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgens deze bepaling ook 

dan tot uitputting van het recht op distributie van de kopie leidt wanneer de in het 

hoofdgeding aan de orde zijnde contractuele betrekking of een aspect daarvan ook onder het 

begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van deze laatste richtlijn 

mocht vallen. 

52      Voorts volgt uit punt 46 van het onderhavige arrest dat in een situatie als aan de orde in 

het hoofdgeding de houder van het auteursrecht de eigendom van de kopie van het 

computerprogramma aan zijn klant overdraagt. Zoals de advocaat-generaal in punt 73 van zijn 

conclusie opmerkt, volgt uit artikel 6, lid 1, van het Auteursrechtverdrag, aan de hand 

waarvan de artikelen 3 en 4 van richtlijn 2001/29 zo veel mogelijk moeten worden uitgelegd 

(zie in die zin arrest van 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Jurispr. blz. I-2731, 

punt 30), dat de „handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek” bedoeld in artikel 3 

van die richtlijn door een eigendomsoverdracht een distributiehandeling bedoeld in artikel 4 

van die richtlijn wordt, die, indien is voldaan aan de in lid 2 van laatstgenoemd artikel 

gestelde voorwaarden, evenals een „eerste verkoop van een computerprogramma” in de zin 

van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 tot uitputting van het distributierecht kan leiden. 

53      In de derde plaats moet nog worden onderzocht of, zoals Oracle, de regeringen die bij 

het Hof opmerkingen hebben ingediend en de Commissie betogen, de in artikel 4, lid 2, van 

richtlijn 2009/24 bedoelde uitputting van het distributierecht zich slechts uitstrekt tot tastbare 

zaken en niet tot van internet gedownloade immateriële kopieën van computerprogramma’s. 

Zij verwijzen daartoe naar de bewoordingen van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, de 

punten 28 en 29 van de considerans van richtlijn 2001/29, artikel 4 van deze laatste richtlijn 

juncto artikel 8 van het Auteursrechtverdrag en de gemeenschappelijke verklaring betreffende 

de artikelen 6 en 7 van voormeld verdrag, waarvan de uitvoering een van de doelstellingen 

van richtlijn 2001/29 zou zijn. 

54      Overigens bevestigt volgens de Commissie punt 29 van de considerans van richtlijn 

2001/29 dat „[h]et vraagstuk van de uitputting [...] niet [rijst] in het geval van diensten en in 

het bijzonder onlinediensten”. 

55      Dienaangaande moet allereerst worden vastgesteld dat uit artikel 4, lid 2, van richtlijn 

2009/24 niet volgt dat de in deze bepaling bedoelde uitputting van het distributierecht voor 



kopieën van computerprogramma’s zich enkel uitstrekt tot kopieën van 

computerprogramma’s op een fysieke drager zoals een cd-rom of een dvd. Veeleer moet 

ervan worden uitgegaan dat die bepaling, die zonder nadere precisering verwijst naar de 

„verkoop van een computerprogramma”, geen onderscheid maakt op basis van de materiële of 

immateriële vorm van de betrokken kopie. 

56      Vervolgens moet eraan worden herinnerd dat richtlijn 2009/24, die specifiek de 

rechtsbescherming van computerprogramma’s betreft, een lex specialis vormt ten opzichte 

van richtlijn 2001/29. 

57      Uit artikel 1, lid 2, van richtlijn 2009/24 volgt dat „[d]e bescherming overeenkomstig 

deze richtlijn wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een 

computerprogramma”. Punt 7 van de considerans van die richtlijn preciseert dienaangaande 

dat de „computerprogramma’s” waarvan zij de bescherming dient te verzekeren „alle 

programma’s in gelijk welke vorm omvatten, met inbegrip van programma’s die in de 

apparatuur zijn ingebouwd”. 

58      Bovenstaande bepalingen tonen duidelijk aan dat de wetgever van de Unie voor de door 

richtlijn 2009/24 geboden bescherming materiële en immateriële kopieën van een 

computerprogramma heeft willen gelijkstellen. 

59      In die omstandigheden moet worden geconstateerd dat de in artikel 4, lid 2, van richtlijn 

2009/24 bedoelde uitputting van het distributierecht zowel geldt voor materiële als 

immateriële kopieën van een computerprogramma, en dus mede voor kopieën van een 

computerprogramma die bij de eerste verkoop ervan van internet op de computer van de 

eerste verkrijger zijn gedownload. 

60      Uiteraard moeten de in de richtlijnen 2001/29 en 2009/24 gebruikte begrippen in 

beginsel dezelfde betekenis hebben (zie arrest van 4 oktober 2011, Football Association 

Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, Jurispr. blz. I-9083, punten 187 en 188). Zo uit 

artikel 4, lid 2, van richtlijn 2001/29, uitgelegd in het licht van de punten 28 en 29 van de 

considerans van deze richtlijn en het Auteursrechtverdrag, waaraan richtlijn 2001/29 

uitvoering moet geven (arrest van 9 februari 2012, Luksan, C-277/10, punt 59), echter al 

mocht volgen dat voor de onder die richtlijn vallende werken de uitputting van het 

distributierecht enkel geldt voor tastbare zaken, zou die omstandigheid, nu de wetgever van de 

Unie in de concrete context van richtlijn 2009/24 een andere wil tot uitdrukking heeft 

gebracht, de uitlegging van artikel 4, lid 2, van deze laatste richtlijn niet beïnvloeden. 

61      Hieraan kan nog worden toegevoegd dat economisch gezien de verkoop van een 

computerprogramma op cd-rom of dvd en de verkoop van een computerprogramma door 

download van internet vergelijkbaar zijn. De overdracht online is immers functioneel 

gelijkwaardig aan de overhandiging van een materiële drager. Uitlegging van artikel 4, lid 2, 

van richtlijn 2009/24 aan de hand van het beginsel van gelijke behandeling bevestigt dat de in 

genoemde bepaling bedoelde uitputting van het distributierecht intreedt na de eerste verkoop 

van een kopie van een computerprogramma in de Unie door de houder van het auteursrecht of 

met diens toestemming, ongeacht of de verkoop betrekking heeft op een materiële of 

immateriële kopie van dat programma. 

62      Aangaande het argument van de Commissie dat het recht van de Unie voor diensten 

niet in uitputting van het distributierecht voorziet, moet in herinnering worden gebracht dat 



het beginsel van uitputting van het distributierecht voor door het auteursrecht beschermde 

werken ertoe strekt, de beperkingen van de distributie van die werken te beperken tot hetgeen 

noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële 

eigendom, ter vermijding van afscherming van de markten (zie in die zin arresten van 28 april 

1998, Metronome Musik, C-200/96, Jurispr. blz. I-1953, punt 14, en 22 september 1998, 

FDV, C-61/97, Jurispr. blz. I-5171, punt 13, en arrest Football Association Premier League 

e.a., reeds aangehaald, punt 106). 

63      Indien in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding het beginsel van 

uitputting van het distributierecht als bedoeld in artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 enkel 

werd toegepast op kopieën van computerprogramma’s die op een fysieke drager worden 

verkocht, zou de houder van het auteursrecht de wederverkoop van kopieën die van internet 

zijn gedownload kunnen controleren en bij iedere wederverkoop opnieuw een vergoeding 

kunnen vragen, ofschoon die houder reeds bij de eerste verkoop van de betrokken kopie een 

passende vergoeding heeft kunnen ontvangen. Een dergelijke beperking van de wederverkoop 

van kopieën van computerprogramma’s die van internet worden gedownload zou verder gaan 

dan noodzakelijk is voor het behoud van het specifieke voorwerp van de betrokken industriële 

eigendom (zie in die zin arrest Football Association Premier League e.a., reeds aangehaald, 

punten 105 en 106). 

64      In de vierde plaats moet worden onderzocht of, zoals Oracle betoogt, de door de eerste 

verkrijger gesloten overeenkomst voor software updates hoe dan ook in de weg staat aan 

uitputting van het recht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24, daar de kopie van 

het computerprogramma die de eerste verkrijger aan de tweede verkrijger kan overdragen niet 

meer de gedownloade kopie is, maar een nieuwe kopie van het programma. 

65      Dienaangaande blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de door UsedSoft aangeboden 

gebruikte licenties „bijgewerkt” zijn, aangezien bij de verkoop van de kopie van het 

computerprogramma door Oracle aan haar klant een overeenkomst voor de software updates 

voor die kopie werd afgesloten. 

66      De uitputting van het distributierecht voor de kopie van een computerprogramma op 

grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 strekt zich alleen uit tot kopieën die het 

voorwerp zijn geweest van een eerste verkoop in de Unie door de houder van het auteursrecht 

of met diens toestemming. Zij geldt niet voor serviceovereenkomsten, zoals overeenkomsten 

voor software updates, die van een dergelijke verkoop kunnen worden gescheiden en die – in 

voorkomend geval voor bepaalde tijd – bij gelegenheid van die verkoop zijn gesloten. 

67      Niettemin heeft de sluiting van een overeenkomst voor software updates zoals die aan 

de orde in het hoofdgeding bij gelegenheid van de verkoop van een immateriële kopie van een 

computerprogramma tot gevolg dat de aanvankelijk gekochte kopie wordt gerepareerd en 

bijgewerkt. Ook in geval van een overeenkomst voor software updates voor bepaalde tijd zijn 

de op basis van een dergelijke overeenkomst verbeterde, gewijzigde of aangevulde functies 

een onderdeel van de aanvankelijk gedownloade kopie en kunnen zij door de verkrijger 

zonder beperking in de tijd worden gebruikt, ook ingeval die verkrijger naderhand besluit zijn 

overeenkomst voor software updates niet te verlengen. 

68      In die omstandigheden moet worden geconstateerd dat de uitputting van het 

distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 zich uitstrekt tot de 



verkochte kopie van het computerprogramma zoals die door de houder van het auteursrecht 

wordt verbeterd en bijgewerkt. 

69      Hierbij moet echter worden beklemtoond dat wanneer de door de eerste verkrijger 

verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan zijn behoeften – zoals 

uiteengezet in de punten 22 en 24 van het onderhavige arrest – uitputting van het 

distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 die verkrijger niet het recht 

verleent die licentie te splitsen en het gebruiksrecht voor het betrokken computerprogramma 

uitsluitend voor een door hem bepaald aantal gebruikers weder te verkopen. 

70      De eerste verkrijger die een materiële of immateriële kopie van een 

computerprogramma wederverkoopt waarvoor het distributierecht van de houder van het 

auteursrecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is uitgeput, moet namelijk zijn 

eigen kopie op het moment van wederverkoop daarvan onbruikbaar maken om geen inbreuk 

te maken op het exclusieve recht van de auteur van het computerprogramma om dit te 

reproduceren als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24. In een situatie zoals 

die geschetst in het voorgaande punt zal de klant van de houder van het auteursrecht de op 

zijn server geïnstalleerde kopie van het computerprogramma echter blijven gebruiken en deze 

dus niet onbruikbaar maken. 

71      Bovendien moet worden vastgesteld dat ook al mocht de verkrijger van aanvullende 

gebruiksrechten voor het betrokken computerprogramma niet overgaan tot een nieuwe 

installatie – en dus evenmin tot een nieuwe reproductie – van genoemd programma op een 

hem toebehorende server, de werking van de uitputting van het distributierecht op grond van 

artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 zich hoe dan ook niet zou uitstrekken tot dergelijke 

gebruiksrechten. In een dergelijk geval heeft de verwerving van aanvullende gebruiksrechten 

immers geen betrekking op de kopie waarvoor het distributierecht krachtens genoemde 

bepaling is uitgeput, maar dient zij er enkel toe, een uitbreiding van het aantal gebruikers van 

de kopie die de verkrijger van aanvullende rechten zelf reeds op zijn server had geïnstalleerd 

mogelijk te maken. 

72      Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 4, 

lid 2, van richtlijn 2009/24 aldus moet worden uitgelegd dat het distributierecht voor de kopie 

van een computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het 

– mogelijkerwijs kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een gegevensdrager 

heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de economische waarde 

van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende vergoeding kan ontvangen, 

tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in de tijd heeft verleend. 

 De eerste en de derde vraag 

73      Met de eerste en de derde vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen 

of en onder welke omstandigheden de verkrijger van gebruikte licenties voor 

computerprogramma’s zoals die verkocht door UsedSoft, door de uitputting van het 

distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 kan worden beschouwd als 

een „eerste verkrijger” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 die, overeenkomstig 

deze laatste bepaling, gerechtigd is het betrokken computerprogramma te reproduceren om dit 

voor het beoogde doel te kunnen gebruiken. 



74      Uit artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 volgt dat tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk 

anders is bepaald, voor de reproductie van een computerprogramma geen toestemming van de 

auteur van het programma vereist is wanneer die reproductie voor de rechtmatige verkrijger 

noodzakelijk is om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, 

onder meer om fouten te verbeteren. 

75      Wanneer de klant van de houder van het auteursrecht een kopie koopt van een 

computerprogramma dat zich op de website van die houder bevindt, gaat hij, door die kopie 

op zijn computer te downloaden, over tot een op grond van artikel 5, lid 1, van richtlijn 

2009/24 toegestane reproductie daarvan. Het betreft hier namelijk een reproductie die 

noodzakelijk is om de rechtmatige verkrijger in staat te stellen het computerprogramma voor 

het beoogde doel te gebruiken. 

76      Voorts geeft punt 13 van richtlijn 2009/24 aan 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”. 

77      Vervolgens zij in herinnering gebracht dat het distributierecht van de houder van het 

auteursrecht volgens artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 vervalt bij de eerste verkoop in de 

Unie door die houder of met zijn toestemming van iedere materiële of immateriële kopie van 

zijn computerprogramma. Bijgevolg kan de houder van het betrokken recht op grond van deze 

bepaling, ongeacht of contractuele bedingen latere overdracht verbieden, zich niet meer tegen 

wederverkoop van die kopie verzetten. 

78      Zoals uit punt 70 van het onderhavige arrest blijkt moet de eerste verkrijger van een 

materiële of immateriële kopie van een computerprogramma waarvoor het distributierecht van 

de houder van het auteursrecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is uitgeput, 

de op zijn computer gedownloade kopie wanneer hij deze doorverkoopt onbruikbaar maken 

om het in artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 2009/24 bedoelde exclusieve recht van die 

houder om zijn computerprogramma te reproduceren niet te schenden. 

79      Zoals Oracle terecht opmerkt, kan het moeilijk blijken te zijn, na te gaan of een 

dergelijke kopie onbruikbaar is gemaakt. De houder van het auteursrecht die op een fysieke 

drager zoals een cd-rom of een dvd gebrande kopieën van een computerprogramma 

verspreidt, ziet zich echter gesteld voor hetzelfde probleem, daar hij slechts zeer moeilijk kan 

nagaan of de aanvankelijke verkrijger geen kopieën van het computerprogramma heeft 

gemaakt die hij is blijven gebruiken na zijn fysieke drager te hebben verkocht. Om dit 

probleem op te lossen kan de – „klassieke” of „digitale” – distributeur technische 

beschermingsmaatregelen, zoals productsleutels, toepassen. 

80      Daar de houder van het auteursrecht zich niet kan verzetten tegen de wederverkoop van 

een kopie van een computerprogramma waarvoor het distributierecht van die houder op grond 

van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is vervallen, is de tweede verkrijger van die kopie en 

iedere verdere verkrijger „rechtmatige verkrijger” van die kopie in de zin van artikel 5, lid 1, 

van richtlijn 2009/24. 

81      Bij wederverkoop van de kopie van het computerprogramma door de eerste verkrijger 

van die kopie kan de nieuwe verkrijger dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 

2009/24 de hem door de eerste verkrijger verkochte kopie op zijn computer downloaden. Een 

dergelijke download moet worden gezien als de reproductie van een computerprogramma die 



noodzakelijk is om die nieuwe verkrijger in staat te stellen dat programma voor het beoogde 

doel te gebruiken. 

82      Het argument van Oracle, Ierland en de Franse en de Italiaanse regering dat het begrip 

„rechtmatige verkrijger” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 enkel doelt op de verkrijger 

die op grond van een rechtstreeks met de houder van het auteursrecht gesloten 

licentieovereenkomst gerechtigd is het computerprogramma te gebruiken, kan niet worden 

aanvaard. 

83      Een dergelijk argument zou namelijk ertoe leiden dat de houder van het auteursrecht het 

daadwerkelijke gebruik van iedere gebruikte kopie waarvoor zijn distributierecht 

overeenkomstig artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 is vervallen, met een beroep op zijn 

exclusieve reproductierecht op grond van artikel 4, lid 1, sub a, van die richtlijn kan beletten, 

en zou het verval van het distributierecht op grond van voormeld artikel 4, lid 2, daarmee zijn 

nuttig effect ontnemen. 

84      Met betrekking tot een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding zij eraan 

herinnerd dat, zoals in de punten 44 en 48 van het onderhavige arrest is geconstateerd, het 

downloaden op de server van de klant van de kopie van het computerprogramma dat zich op 

de website van de rechthebbende bevindt en het sluiten van een licentieovereenkomst voor het 

gebruik van die kopie, een ondeelbaar geheel vormen dat in zijn geheel als een verkoop moet 

worden aangemerkt. Gelet op dit onverbrekelijk verband tussen de kopie op de website van de 

houder van het auteursrecht zoals die naderhand is verbeterd en bijgewerkt en de licentie voor 

het gebruik van die kopie, brengt wederverkoop van de gebruikslicentie de wederverkoop mee 

van „die kopie” in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 en geldt hiervoor de 

uitputting van het distributierecht op grond van deze laatste bepaling, ondanks het in punt 23 

van het onderhavige arrest weergegeven beding in de licentieovereenkomst. 

85      Zoals blijkt uit punt 81 van het onderhavige arrest kan bijgevolg de nieuwe verkrijger 

van de gebruikslicentie, zoals de klant van UsedSoft, als „rechtmatige verkrijger” in de zin 

van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 van de verbeterde en bijgewerkte kopie van het 

betrokken computerprogramma die kopie downloaden vanaf de website van de houder van het 

auteursrecht. Die download is immers de reproductie van een computerprogramma die 

noodzakelijk is om de nieuwe verkrijger is staat te stellen dat programma voor het beoogde 

doel te gebruiken. 

86      Hierbij moet echter in herinnering worden gebracht dat, zoals in de punten 69 tot en 

met 71 van het onderhavige arrest uiteen is gezet, wanneer de door de eerste verkrijger 

verkregen licentie geldt voor een aantal gebruikers dat groter is dan de behoeften van deze 

laatste, uitputting van het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24 

die verkrijger niet het recht verleent die licentie te splitsen en het gebruiksrecht voor het 

betrokken computerprogramma uitsluitend voor een door hem bepaald aantal gebruikers 

weder te verkopen. 

87      Voorts moet worden beklemtoond dat de houder van het auteursrecht, zoals Oracle, in 

geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van zijn 

website gedownloade kopie van een computerprogramma met zich brengt, zich met alle te 

zijner beschikking staande technische middelen ervan mag vergewissen dat de kopie die de 

verkoper nog in zijn bezit heeft onbruikbaar is gemaakt. 



88      Blijkens het voorgaande moet op de eerste en de derde vraag worden geantwoord dat de 

artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 aldus moeten worden uitgelegd dat in geval 

van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop van een van de website van 

de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een computerprogramma met zich 

brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste verkrijger door die rechthebbende zonder 

beperking in de tijd was toegekend tegen betaling van een prijs waarmee deze laatste een met 

de economische waarde van die kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest 

kunnen ontvangen, de tweede en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van 

het distributierecht op grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en 

bijgevolg kunnen worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een 

computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste 

bepaling bedoelde reproductierecht hebben. 

 Kosten 

89      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 

incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te 

beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 

kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 

1)      Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, moet 

aldus worden uitgelegd dat het distributierecht voor een kopie van een 

computerprogramma is uitgeput indien de houder van het auteursrecht die het 

– mogelijkerwijs kosteloos – downloaden van die kopie van internet op een 

gegevensdrager heeft toegestaan, tegen betaling van een prijs waardoor hij een met de 

economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk overeenstemmende 

vergoeding kan ontvangen, tevens een gebruiksrecht voor die kopie zonder beperking in 

de tijd heeft verleend. 

2)      De artikelen 4, lid 2, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden 

uitgelegd dat in geval van wederverkoop van een gebruikslicentie die de wederverkoop 

van een van de website van de houder van het auteursrecht gedownloade kopie van een 

computerprogramma met zich brengt, welke licentie aanvankelijk aan de eerste 

verkrijger door die rechthebbende zonder beperking in de tijd was toegekend tegen 

betaling van een prijs waarmee deze laatste een met de economische waarde van die 

kopie van zijn werk overeenstemmende vergoeding moest kunnen ontvangen, de tweede 

en iedere latere verkrijger van die licentie zich op uitputting van het distributierecht op 

grond van artikel 4, lid 2, van die richtlijn kunnen beroepen en bijgevolg kunnen 

worden beschouwd als rechtmatige verkrijgers van een kopie van een 

computerprogramma in de zin van artikel 5, lid 1, van die richtlijn en het in deze laatste 

bepaling bedoelde reproductierecht hebben. 

ondertekeningen 

 


