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Wat is framing? | Framing is een vorm

van hyperlinken, waarbij de link bestaat

uit een apart venster, afkomstig van een

andere website (website B), dat binnen

het venster van de bezoekende website

(website A) wordt weergegeven. Hierdoor

kan bij de bezoeker van de website A de

indruk worden gewekt dat het venster 

– en de daarin weergegeven informatie –

feitelijk deel uitmaken en aangeboden

wordt door website A, terwijl de informa-

tie in wezen op website B staat vermeld.

Een ‘framed link’ is dus een vorm van

hyperlinken die technisch vergelijkbaar is

met een ‘gewone’ hyperlink, maar in ver-

schijningsvorm daarvan afwijkt. Bij een

gewone hyperlink verlaat de internetge-

bruiker immers de verwijzende website

en bezoekt een nieuwe webpagina waar-

naar de link is aangebracht. Hetzelfde

was bereikt indien de hyperlink handma-

tig in de browser was getypt. Een framed

link is echter meestal niet zichtbaar. Daar-

door is het onmogelijk een (gewone)

hyperlink naar een frame te maken of

deze bijvoorbeeld in je lijst favorieten op

te nemen. Internetpuristen hebben dan

ook een hekel aan frames.2

Feiten in de Batavus-zaak | In de Bata-

vus-zaak ging het om het volgende. De

procedure was aanhangig gemaakt door

Bikemotion om redenen die hier verder

onbesproken blijven. In reconventie vor-

derde Batavus naast een verbod het logo

van Batavus als hyperlink te gebruiken,

ook een verbod op het framen van de

Batavus-website. De eerste vordering,

waar ik verder niet op in zal gaan, was

gebaseerd op merkinbreuk; het frame-

verbod op zowel auteursrechtinbreuk als

(overig) onrechtmatig handelen door

Bikemotion.

Een bezoek aan de website van Bikemotion

kan wel het een en ander verduidelijken

over de werking van de frames. Het assorti-

ment van Bikemotion zoals opgenomen in

haar website is weergegeven in afbeelding

1. Gezien de uitspraak van de voorzienin-

genrechter wordt ten aanzien van het Bata-

vus-assortiment niet langer een logo weer-

gegeven. Wie op de naam Batavus klikt

komt terecht op afbeelding 2. Daar wordt

aangegeven dat wie geïnteresseerd is in de

specificaties van Ba-

tavus-fietsen naar de

website van Batavus

moet gaan.

Bikemotion hanteert

nog steeds frames

ten aanzien van de

andere rijwielfabri-

kanten. Wie op het

logo van Sparta klikt,

krijgt de website van

Sparta te zien, bin-

nen het frame van

Bikemotion (afbeel-

ding 3).3 Bij de be-

zoeker van de website zal daardoor de in-

druk kunnen ontstaan dat de informatie

zich op de website van Bikemotion bevindt,

terwijl deze is opgeslagen op de servers van

Sparta.

Ik neem aan dat een dergelijk frame ook

centraal stond in de Batavus-zaak. Resul-

teert een dergelijk frame in auteursrecht-

inbreuk of is deze anderszins onrechtma-

tig jegens Batavus?

Juridische beoordeling van hyperlinks en

framed links | Zoals gezegd, is dit voor-

zover mij bekend de eerste Nederlandse

zaak over framing. In de Nederlandse

rechtspraak is de vraag of een gewone

hyperlink4 kan resulteren in inbreuk op

auteursrechten sporadisch aan de orde

geweest.

In het El Cheapo-arrest ging het onder

meer om de vraag of de zoekmachine van
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de Telegraaf, El Cheapo, inbreuk maakte

op de pseudo-auteursrechtelijke geschrif-

tenbescherming van de NVM door de

beschrijving van te koop staande wonin-

gen te kopiëren.5 In rechtsoverweging

3.7.3 van dat arrest gaat de Hoge Raad

ervan uit dat inbreuk op de pseudo-

auteursrechtelijke geschriftenbescherming

wordt gemaakt door het uit de NVM-data-

bank ophalen van een zoekresultaat dat

‘aan de gebruiker wordt doorgegeven’.

Onduidelijk is of de Hoge Raad hier hyper-

links op het oog heeft. Indien dat het geval

is, klopt de beschrijving van de technische

werkwijze van hyperlinks in ieder geval

niet. Met behulp van een hyperlink wordt

informatie niet opgehaald of doorgegeven.

Het ligt dan ook meer voor de hand dat de

Hoge Raad hier niet doelt op hyperlinken,

maar op een ander (feitelijk) technisch

procédé.6 Dat geldt temeer nu de Hoge

Raad in de daaropvolgende rechtsoverwe-

ging het woord ‘hyperlink’ wel gebruikt en

instemt met het oordeel van het Hof

Amsterdam dat hyperlinks – behoudens

uitzonderingsgevallen – zijn toegestaan.

Nu heeft de Hoge

Raad hiermee niet

willen aangeven dat

een hyperlink au-

teursrechtelijk irrele-

vant is. Het oordeel

heeft slechts betrek-

king op vraag of er

sprake was van on-

rechtmatig handelen

door De Telegraaf,

niet of de handelwij-

ze van De Telegraaf

inbreuk maakte op

auteursrechten van

NVM.

Een bekende auteursrechtelijke zaak over

hyperlinken is PCM versus Kranten.com De

kortgedingrechter oordeelde dat het plaat-

sen van deep links naar artikelen uit PCM-

kranten, zoals de Volkskrant en NRC Han-

delsblad, door de houders van de website

www.kranten.com niet resulteerde in

inbreuk op het auteursrecht van PCM.7

Laatstgenoemde had betoogd dat het als

hyperlink overnemen van auteursrechtelijk

beschermde krantenkoppen op de site van

Kranten.com in strijd is met haar exclusieve

verveelvoudigings-

recht. Dit betoog faalt

met name omdat

Kranten.com als pers-

orgaan een beroep

kan doen op artikel

15 van de Auteurs-

wet 1912, dat onder

bepaalde omstandig-

heden de overname

van gehele nieuwsbe-

richten toestaat. Het

overnemen van enkel

de koppen acht de

rechter dan ook zon-

der meer toegestaan.

Door het succesvolle beroep op artikel 15

Aw is dit vonnis enigszins ‘gekleurd’. Uit

de uitspraak kan in ieder geval niet wor-

den afgeleid dat het hyperlinken het

auteursrechtelijke groen licht heeft gekre-

gen. De rechter beantwoordt de vraag of

de hyperlinks van Kranten.com gezien

moeten worden als auteursrechtelijk rele-

vante verveelvoudigingen namelijk niet.

Bovendien blijft een meer voor de hand

liggende vraag, namelijk of het aanbren-

gen van een hyperlink kan resulteren in

een (secundaire) openbaarmaking, über-

haupt onbesproken.

In de literatuur heeft Brunt naar analogie

van het eerste CAI-Amstelveen-arrest van

de Hoge Raad voorzichtig gesuggereerd

dat een hyperlink kan worden beschouwd

als een secundaire openbaarmaking.8 In

het CAI-Amstelveen-arrest heeft de Hoge

Raad kortweg bepaald dat het voor

beantwoording van de vraag of er sprake

is van een auteursrechtelijke openbaar-

makingshandeling niet relevant is of een

‘nieuw publiek’ het doorgegeven werk

ontvangt.9 De gelijktijdige doorgifte per

kabel van uit de ether opgevangen films

door CAI-Amstelveen moest volgens de

Hoge Raad gezien worden als een open-

baarmaking, ondanks het feit dat de CAI-

abonnees de films ook via de ether kon-

den ontvangen. Van belang is slechts dat

de doorgifte geschiedt door een ander

organisme.

In het kader van hyperlinken zou dat

betekenen dat het niet relevant is of de

informatie een nieuw publiek bereikt,

zolang de informatie door een ander

organisme wordt doorgegeven.10 Dat

laatste is echter twijfelachtig in het geval

van gewone hyperlinks. Er wordt in die

gevallen niets doorgegeven, er wordt

slechts doorverwezen. Doorgeven impli-

ceert dat het werk wordt opgevangen en

verder wordt doorgeleid. CAI-Amstelveen

ving de films op, versterkte het signaal en

geleidde het door naar haar abonnees.

Van dat alles is in het geval van gewone

hyperlinks echter geen sprake. De infor-

matie blijft op de oorspronkelijke locatie

staan, waar degene die de link activeert

ook daadwerkelijk naartoe geleid wordt.

Zo bezien is een hyperlink slechts een

elektronische voetnoot.11 Ik verwijs naar

de elders in dit nummer besproken Paper-

boy-uitspraak van 17 juli 2003 van het

Bundesgerichtshof (BGH), dat de hyper-

link louter beschouwt als een ‘elektroni-

sche Verknüpfung’.

Een gewone hyperlink zal auteursrechte-

lijk buiten de gevarenzone blijven. Mijns

inziens kan er bij framing daarentegen

wel sprake zijn van auteursrechtelijk rele-

vant handelen.12 De hyperlink is dan

meer dan een voetnoot of een verwijzing

naar informatie die zich elders op het

internet bevindt. Het gaat dan om de

opname van een zelfstandig auteursrech-

telijk beschermd werk binnen een andere

context. Dat het auteursrechtelijk be-

schermde werk in technisch opzicht niet

wordt verveelvoudigd – het werk blijft
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immers op de oorspronkelijke server staan

– hoeft er niet aan af te doen dat er spra-

ke kan zijn van een auteursrechtelijk rele-

vante handeling. Het werk wordt immers

als onderdeel van een ander werk weer-

gegeven en als zodanig opnieuw geëx-

ploiteerd. De internetgebruiker hoeft de

website waarbinnen de link wordt weer-

gegeven niet te verlaten om het werk te

consumeren. Verdedigbaar is dat er dan

sprake is van een bewerking van het werk

en/of een openbaarmaking.13 Dat laat

uiteraard onverlet dat het framen kan zijn

toegestaan op grond van een wettelijke

beperking, bijvoorbeeld het citaatrecht.

Juridische beoordeling Batavus-zaak |

In de Batavus-zaak oordeelt de voorzie-

ningenrechter dat Bikemotion zowel

inbreuk maakt op de auteursrechten van

Batavus als onrechtmatig jegens Batavus

handelt door het framen van de website

van Batavus. Hij overweegt daartoe het

volgende:

‘[V.] (lees: “Bikemotion”, CATh) heeft

aangevoerd dat vrijwel elke aanbieder van

producten op internet een hyperlink heeft

naar de site van de fabriek. Dat is maat-

schappelijk algemeen aanvaard, aldus

[V.]. De rechtbank constateert dat Batavus

deze stelling van [V.] erkent. Batavus

heeft immers aangevoerd dat hyperlinks

het wezenskenmerk van internet zijn en

dat algemeen wordt aangenomen dat

eenvoudige hyperlinks naar rechtmatig

materiaal in beginsel geen auteursrechte-

lijke verveelvoudiging opleveren. In zover-

re bestaat er dus geen verschil van

mening tussen partijen. Batavus maakt

echter bezwaar tegen het framen door

[V.]. In vergelijking tot de "papieren-

wereld" komt het er op neer dat [V.] een

brochure van Batavus aan het publiek ver-

strekt, waarbij de naam van de fabrikant

(Batavus) is vervangen door een etiket

met de handelsnaam van [V.], aldus Bata-

vus. De rechter is met Batavus van oor-

deel dat deze handelwijze onrechtmatig is

en tevens in strijd is met het auteursrecht

van Batavus. Op deze manier wordt

immers de indruk gewekt dat de informa-

tie van de website van Batavus eigen

materiaal van [V.] betreft. De vordering

van Batavus zal dus ook op dit punt wor-

den toegewezen zoals in het dictum te

melden. Het door [V.] gevorderde gebod

om – kort gezegd – het framen toe te

staan, zal worden afgewezen.’

Vergelijkingen met de ‘papieren wereld’

zijn altijd gevaarlijk in dit soort gevallen,

zo ook hier. In de vergelijking klinken

immers de roemruchte Leesportefeuille-

arresten door.14 In deze zaken ging het

om de vraag of een uitgever van tijd-

schriften zich er tegen kan verzetten dat

door hem verkochte tijdschriften in zoge-

naamde leesportefeuilles worden opge-

nomen. In het eerste Leesportefeuille-

arrest uit 1952 werd de vordering op het

auteursrecht gebaseerd, in 1961 stond de

vraag centraal of er sprake was van

onrechtmatig handelen. In beide zaken

haalde de uitgever bakzeil: leesportefeuil-

les zijn toegestaan. Volgens de Hoge

Raad in 1952 was het auteursrecht van de

uitgever uitgeput; in 1961 overwoog de

Hoge Raad:

‘dat het in het economisch verkeer 

– waarin doorlopend wordt voortge-

bouwd op het door anderen tot stand

gebrachte – profijt trekken van de aan-

trekkelijkheid van het produkt van een

ander op zich zelf niet in strijd is met de

zorgvuldigheid die in het maatschappelijk

verkeer jegens dien ander betaamt, en

ook niet als dit profijt trekken dien ander

concurrentie aandoet en hem daardoor

nadeel toebrengt.’

Bijkomende omstandigheden kunnen de

handelwijze wel onrechtmatig maken. Bij-

voorbeeld als onnodige verwarring wordt

gesticht bij het publiek. Daar lijkt de voor-

zieningenrechter in de Batavus-zaak ook

(terecht) vanuit te gaan, waar hij over-

weegt dat door het framen de indruk

wordt gewekt ‘dat de informatie van de

website van Batavus eigen materiaal’ van

Bikemotion betreft. Waarom er daarmee

ook sprake is van auteursrechtinbreuk

wordt niet duidelijk. Zoals gezegd kan

betoogd worden dat het framen van

andermans auteursrechtelijk beschermd

werk een bewerking en/of openbaarma-

king daarvan is.

Noten

1 LJN-nummer: AN4570, Zaaknr: 60145 KG

ZA 03-281. De uitspraak is tevens gepubli-

ceerd op de website van JAVI, www.javisite.nl

2 Arnoud Engelfriet, ‘What’s wrong with fra-

mes?’, <http://www.htmlhelp.com/design/fra-

mes/whatswrong.html>

3 Wie geïnteresseerd is in de HTML-code van

het frame van Bikemotion moet als volgt te

werk gaan. Druk op F11 om de URL van het

frame zichtbaar te maken. Dit is

http://www.bikemotion.nl/outside.php?id=6.

Kopieer deze URL in een ander venster van

je browser en vraag vervolgens in het menu,

via ‘view’ en ‘source’, de bron op. Als het

goed is, wordt dan de volgende HTML-code

weergegeven: <HTML><HEAD><TITLE> Bike

Motion (Sparta http://www.sparta.nl)

</TITLE></HEAD><frameset rows="63,2,*"

border=0 frameborder=0

framespacing=0><frame name="bikemotion"

src="outside_topframe.php?id=6" margin-

height=0 marginwidth=0 topmargin=0 left-

margin=0 scrolling="no" noresize><frame

name="border" src="frameborder.php" mar-

ginheight=0 marginwidth=0 topmargin=0

leftmargin=0 scrolling="no" noresize><frame

name="outside" src="http://www.sparta.nl"

marginheight=0 marginwidth=0 topmar-

gin=0 leftmargin=0

noresize></frameset></HTML>

4 Gewone hyperlinks kunnen worden onder-

verdeeld in surface links en deep links. Een

surface link verwijst naar de homepage van

een andere website, terwijl een deep link

deze omzeilt en direct naar een achterliggen-

de pagina gaat.

5 HR 22 maart 2002, Computerrecht

2002/3, p. 161 m.nt. Struik.

6 Zo ook Struik in zijn noot onder het arrest in:

Computerrecht 2002/3, p. 181.

7 Pres. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, in:

Informatierecht/AMI 2000/10, p. 207 m.nt.
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Recht 1997/1, p. 1-2.
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vNH.

10 Anders Struik, die juist uit het gegeven dat

een hyperlinkverschaffer een werk beschik-
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kingshandeling. Noot Struik onder HR 22

maart 2002, in: Computerrecht 2002/3, p.
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Informatietechnologie. Handboek voor prak-
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(november 2002), pp. 23-27. Anders D.L.

Burk, ‘Proprietary Rights in Hypertext 

Linkages’, in: JILT 1998/2,
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die schrijft: ‘The practical absurdity of this result

is underscored by the fact that the precise con-

tours of a "frame" are largely a function of moni-

tor size and resolution, and can generally be

altered by the recipient.’

13 Zo ook G. Brunt & M.H.M. Schellekens,

‘Auteursrecht in een DigiWorld’, in: S.J.H. Gij-
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