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         algemeen    

1. Noordhoff c.s. hebben pleidooi aangevraagd. 

 

2. Nu Van Amerongen als laatste in deze heeft geconcludeerd, verwijst hij in zijn 

notities allereerst kortheidshalve naar zijn standpunt terzake, waarbij hij 

onverkort persisteert.  

 

3. Er staan vandaag ter discussie een aantal zaken. 

 

• zijn antwoordenboeken auteursrechtelijk beschermd werk? 

• zijn auteursrechten geschonden door Van Amerongen? 

• heeft Van Amerongen een right to link? 

 

                                   Antwoordboeken auteursrechtelijk beschermd werk? Neen 

4. Uitwerkingenboeken hebben geen oorspronkelijk karakter. Ze zijn niet bedacht 

door Noorhoff c.s. of hun auteurs. Het zijn reeds lang bestaande  redeneringen, 

bewerkingen, die leiden tot een oplossing als bedacht door de klassiekers. Ze 

dragen dus geen persoonlijk stempel behalve van de klassiekers. De 

bewerkingen, die men leert op de middelbare school zijn de zogenaamde basics 

(van de natuurkunde, wiskunde). Op de vragen kan ook maar 1 antwoord 

worden gegeven. Enige creativiteit is niet vereist en zeker geen creatieve 

keuzes. 

 

5. Op de geschriftenbescherming kan naar het oordeel van Van Amerongen ook 

geen beroep worden gedaan omdat i.c. niet gehele werken door derden zijn 

overgenomen. 

 

6. De conclusie luidt derhalve dat de antwoordenboeken niet auteursrechtelijk 

beschermd zijn. 
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                      Geen schending auteursrechten door Van Amerongen 

7. Mocht Uw rechtbank toch van oordeel zijn dat de antwoordenboeken 

auteursrechtelijk beschermd zijn, dan dient de vraag of Van Amerongen de 

auteursrechten heeft geschonden. 

 

8. Van Amerongen betwist zulks met klem. Hij heeft geen beweerdelijke 

auteursrechten geschonden. Hij plaatst links op zijn website. Hij heeft het right 

to link voorzover hem bekend althans volgens de vigerende wetgeving en 

jurisprudentie. De website bevatte niet alleen links naar Noordhoff c.s. maar ook 

naar andere uitwerkingen. Noordhoff c.s. erkennen dat het plaatsen van links is 

toegestaan (zie dagvaarding sub 19). 

 

9. Door  een link naar een site op zijn site te zetten, maakt Van Amerongen niets 

openbaar.    

 

10. Van Amerongen download niet zelf. Al zou hij dit faciliteren of doen quod non, 

dan zou het nog niet illegaal zijn. Het downloaden van informatie is legaal ook 

uit illegale bron (LJN: BP3757 r.o. 20). Ex art. 16 b en 16 c AW is het 

consumenten toegestaan een privékopie te maken van auteursrechtelijk 

beschermde werken.  Van Amerongen kan op het downloaden zelf ook geen 

invloed uitoefenen. 

 

11.   De bewering van Noordhoff c.s. dat zij vermoeden dat Van Amerongen de 

antwoordenboeken feitelijk via bepaalde servers  openbaar maakt, is onjuist. Zij 

moeten dit  bewijzen. Een vermoeden is  onvoldoende. De tot op heden door 

Noordhoff c.s. in het geding gebrachte producties bewijzen niets. Van 

Amerongen publiceert niets.  

 

12. Indirect – via nevenomstandigheden -  proberen Noordhoff c.s. via een 

tunnelvisie tot de conclusie te komen dat Van Amerongen de inhoud van de 

litigieuze website, waarop de antwoordboeken staan, beheerst. Deze conclusie 

is echter niet terecht zoals uiteengezet in de conclusie van dupliek sub 40 e.v. 
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13.  De activiteit van Van Amerongen beperkt zich a) tot het met behulp van Google 

zoeken naar uitwerkingen niet commercieel uitsluitend om leerlingen 

behulpzaam te zijn en b) het plaatsen van een link als er iets gevonden is, als 

ware het een voetnoot. De activiteiten van Van Amerongen zijn echt niet te 

vergelijken met FTD. Deze activiteit is volgens de wet, jurisprudentie 

toegestaan. 

 

14. Het is niet juist dat het welhaast onmogelijk is de uitwerkingen, die men nodig 

heeft, via Google te vinden en daarvoor de site van Van Amerongen nodig heeft 

zoals Noordhoff c.s. suggereren. Noordhoff c.s. stellen dit alleen omdat dit een 

omstandigheid is in de jurisprudentie die mede zou kunnen werken aan een 

veroordeling, quod non. Echter deze omstandigheid doet zich in casu niet voor.  

 

15. Van Amerongen verzorgt geen uploads en beschikt ook niet over een 

beloningsysteem om het vinden van auteursrechtelijk beschermde werken door 

derden te vinden. De activiteiten zijn van dien aard dat hij alleen leerlingen wil 

helpen. Dat hij het leerlingen op de middelbare school wil makkelijker maken 

zonder enig financieel belang, mag hem niet worden verweten. Hij schendt naar 

zijn oordeel dusdoende geen auteursrechten van Noordhoff c.s. noch handelt hij 

jegens hen onrechtmatig. 

 

Redenen waarom Van Amerongen persisteert bij zijn stellingen. 

 

 

Advocaat 

 

 

 

 

 

 


