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Nr. 9  Peugeot Deutschland GmbH/
 Deutsche Umwelthilfe eV

Hof van Justitie EU 21 februari 2018
ECLI:EU:C:2018:85

In zaak C 132/17,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens 
artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste 
federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslis-
sing van 12 januari 2017, ingekomen bij het Hof op 14 maart 2017, in 
de procedure

Peugeot Deutschland GmbH

tegen

Deutsche Umwelthilfe eV,

wijst

HET HOF (Negende kamer),

samengesteld als volgt: C. Vajda (rapporteur), kamerpresident, 
E. Juhász en C. Lycourgos, rechters,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:
– Peugeot Deutschland GmbH, vertegenwoordigd door L. Pechan en 

H. Prange, Rechtsanwälte,
– Deutsche Umwelthilfe eV, vertegenwoordigd door J. Schütt, 

Rechtsanwältin,
– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door G. Braun en 

K.-P. Wojcik als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak 
zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging 
van artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2010/13/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördi-
natie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 
(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 2010, L 95, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Peu-
geot Deutschland GmbH en Deutsche Umwelthilfe eV over de publi-
catie door Peugeot Deutschland, op een videokanaal dat zij heeft bij 
de internetdienst YouTube, van een korte video over een nieuw model 
personenauto, zonder daarbij de gegevens inzake het officiële brand-
stofverbruik en de officiële CO2-uitstoot van dat model te vermelden.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 In overweging 22 van richtlijn 2010/13 staat te lezen:

„Voor de toepassing van deze richtlijn dient de definitie van audio-
visuele mediadienst massamedia te bestrijken voor zover zij ter 
informatie, vermaak of educatie van het algemene publiek dienen, 
en dient zij audiovisuele commerciële communicatie te omvatten, 
maar geen betrekking te hebben op welke vorm van particuliere 
correspondentie dan ook, zoals e-mails die aan een beperkt aantal 
ontvangers worden gezonden. Onder de definitie dienen evenmin 
te vallen alle diensten waarvan het hoofddoel niet het aanbieden 
van programma’s is, d.w.z. waarbij audiovisuele inhoud een zuiver 
bijkomstig aspect is en niet het hoofddoel van de dienst. […]”

4 Artikel 1, lid 1, van die richtlijn bepaalt:

„In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) ‚audiovisuele mediadienst’:
 i)  een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Ver-

drag betreffende de werking van de Europese Unie die valt 
onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aan-
bieder van mediadiensten, met als hoofddoel de levering 
aan het algemene publiek van programma’s ter informatie, 
vermaak of educatie via elektronische communicatienet-
werken in de zin van artikel 2, onder a), van richtlijn 
2002/21/EG. Bedoelde audiovisuele mediadiensten zijn het-
zij televisie-uitzendingen als gedefinieerd in punt e) van dit 
lid hetzij audiovisuele mediadiensten op aanvraag als gede-
finieerd in punt g) van dit lid;

 ii)  audiovisuele commerciële communicatie;
b) ‚programma’: een reeks bewegende beelden, al dan niet met 

geluid, die een afzonderlijk element van een door een aanbie-
der van mediadiensten [opgesteld] schema of [opgestelde] 
catalogus vormt en waarvan de vorm en de inhoud vergelijk-
baar zijn met die van televisie-uitzendingen. Voorbeelden van 
programma’s zijn bioscoopfilms, sportevenementen, komi-
sche series, documentaires, kinderprogramma’s en origineel 
drama;
[…]

e) ‚televisieomroep’ of ‚televisie-uitzending’ (d.w.z. een lineaire 
audiovisuele mediadienst): een door een aanbieder van media-
diensten aangeboden audiovisuele mediadienst voor het 
gelijktijdig bekijken van programma’s op basis van een pro-
grammaschema;

[…]
g) ‚audiovisuele mediadienst op aanvraag’ (d.w.z. een niet-lineai-

re audiovisuele mediadienst): een door een aanbieder van 
mediadiensten aangeboden audiovisuele mediadienst die de 
gebruiker de mogelijkheid biedt tot het bekijken van program-
ma’s op diens individueel verzoek en op het door hem gekozen 
moment op basis van een door de aanbieder van mediadien-
sten geselecteerde programmacatalogus;

h) ‚audiovisuele commerciële communicatie’: beelden, al dan 
niet met geluid, welke dienen om rechtstreeks of onrecht-
streeks de goederen, de diensten of het imago van een natuur-
lijke of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, 
te promoten. Dergelijke beelden vergezellen of maken deel uit 
van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoe-
ding of ten behoeve van zelfpromotie. Vormen van audio-
visuele commerciële communicatie zijn onder meer televisie-
reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing;

[…]”

5 Artikel 6 van richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 december 1999 betreffende de beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uit-
stoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s 
(PB 2000, L 12, blz. 16), zoals gewijzigd bij verordening (EG) 
nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2008 (PB 2008, L 311, blz. 1) (hierna: „richtlijn 1999/94”), luidt:

„De lidstaten zorgen ervoor, dat al het reclamemateriaal het offi-
ciële brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot-
gegevens bevat van de modellen personenauto’s waarop het 
betrekking heeft, zulks in overeenstemming met bijlage IV.
De lidstaten bepalen zo nodig dat in andere reclamemiddelen dan 
het hierboven bedoelde reclamemateriaal, de gegevens inzake de 
officiële CO2-uitstoot en het officiële brandstofverbruik van het 
specifieke automodel waarop zij betrekking hebben, moeten wor-
den vermeld.”

6 Het begrip „reclamemateriaal” wordt in artikel 2, punt 9, van richt-
lijn 1999/94 gedefinieerd als „alle drukwerk dat wordt gebruikt bij 
de afzet van, het adverteren voor en het bevorderen van de verkoop 
van voertuigen aan het publiek. Hieronder vallen ten minste techni-
sche handboeken, brochures, reclame in kranten en tijdschriften, in 
de vakpers en op affiches”.

7 Artikel 9, lid 2, eerste alinea, onder c), van die richtlijn bepaalt dat 
de Commissie maatregelen neemt die gericht zijn op „het opstellen 
van aanbevelingen om de beginselen van de bepalingen inzake 
reclame materiaal als bedoeld in artikel 6, [eerste alinea, van  diezelfde 
richtlijn] toe te kunnen passen op andere media en materiaal”.
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9 8 In lid 4, tweede alinea, tweede streepje, van de aanbeveling van de 

Commissie van 26 maart 2003 inzake de toepassing op andere media 
van de bepalingen van richtlijn 1999/94 betreffende reclamemateri-
aal (PB 2003, L 82, blz. 33) staat te lezen dat die aanbeveling niet 
geldt voor televisieomroepdiensten als bedoeld in artikel 1, onder a), 
van richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende 
de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroep-
activiteiten (PB 1989, L 298, blz. 23), zoals gewijzigd bij richtlijn 
97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 
(PB 1997, L 202, blz. 60) en ingetrokken bij richtlijn 2010/13.

9 In artikel 1, onder a), van richtlijn 89/552, zoals gewijzigd bij richt-
lijn 97/36, werd het begrip „televisieomroepen” gedefinieerd. Vanaf 
de latere wijziging van die richtlijn bij richtlijn 2007/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 (PB 2007, 
L 332, blz. 27) werd in die bepaling een definitie gegeven van het 
begrip „audiovisuele mediadienst”, die in wezen identiek was aan de 
in artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2010/13 vervatte definitie.

Duits recht

10 § 5 van de Verordnung über Verbraucherinformationen zu Kraft-
stoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch neuer Perso-
nenkraftwagen (Pkw-EnVKV) (verordening betreffende consumente-
ninformatie over brandstofverbruik, CO2-uitstoot en stroomverbruik 
van nieuwe personenauto’s) van 28 mei 2004 (BGBl. I, blz. 1474; 
hierna: „Pkw-EnVKV”) bepaalt:

„(1) Fabrikanten en dealers die reclamemateriaal maken, doen 
maken, verdelen of op een andere manier gebruiken, moeten 
ervoor zorgen dat daarin informatie wordt gegeven over het offici-
ele brandstofverbruik en de officiële specifieke CO2-uitstoot van de 
betrokken nieuwe modellen personenauto’s overeenkomstig 
deel I van bijlage 4.
(2) Lid 1, eerste volzin, is van overeenkomstige toepassing op
1. in elektronische vorm verspreid reclamemateriaal,
2. reclame door middel van elektronische, magnetische of opti-

sche opslagmedia,
met uitzondering van radio-omroepdiensten en audiovisuele 
mediadiensten in de zin van artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 
2010/13 […]”.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

11 Peugeot Deutschland verkoopt in Duitsland voertuigen van het 
merk Peugeot. Zij heeft bij de internetdienst YouTube een video-
kanaal, waarop zij op 17 februari 2014 een ongeveer 15 seconden 
durende video met de titel „Peugeot RCZ R Experience: Boxer” heeft 
geplaatst.

12 Deutsche Umwelthilfe heeft bij het Landgericht Köln (rechter in 
eerste aanleg Keulen, Duitsland) tegen Peugeot Deutschland beroep 
ingesteld op grond dat het ontbreken in de voornoemde video van 
informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële speci-
fieke CO2-uitstoot van het daarin gepresenteerde nieuwe voertuig-
model, in strijd was met § 5, lid 1, Pkw-EnVKV.

13 Die rechter heeft het beroep van Deutsche Umwelthilfe toegewe-
zen en het Oberlandesgericht Köln (hoogste rechterlijke instantie 
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Keulen, Duitsland) heeft het 
door Peugeot Deutschland tegen die beslissing ingestelde hoger 
beroep verworpen.

14 De verwijzende rechter, bij wie beroep in „Revision” is ingesteld 
tegen het in hoger beroep gewezen arrest, merkt op dat de beslech-
ting van het hoofdgeding afhangt van het antwoord op de vraag of 
het aanbieden op YouTube van een kanaal met reclamevideo’s voor 
nieuwe modellen personenauto’s een „audiovisuele mediadienst” in 
de zin van artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2010/13 vormt. 
Indien dat het geval zou zijn, zou Peugeot Deutschland op grond van 
§ 5, lid 2, eerste volzin, tweede zinsdeel, Pkw-EnVKV immers vrijge-
steld zijn van de bij lid 1 van die § 5 opgelegde verplichting om in die 
video’s informatie te verstrekken over het officiële brandstofverbruik 
en de officiële specifieke CO2-uitstoot van de betrokken modellen. 
Die vrijstelling is gebaseerd op de aanbeveling van de Commissie van 
26 maart 2003 inzake de toepassing op andere media van de bepalin-
gen van richtlijn 1999/94 betreffende reclamemateriaal, die op haar 
beurt is gebaseerd op artikel 9, lid 2, eerste alinea, onder c), van die 
richtlijn.

15 De verwijzende rechter is van oordeel dat de video en het 
YouTube kanaal die aan de orde zijn in het hoofdgeding, geen „audio-
visuele mediadienst” in de zin van artikel 1, lid 1, onder a), i), van 
richtlijn 2010/13 vormen. Die video kan immers weliswaar als een 
„programma” in de zin van dat lid 1, onder b), worden aangemerkt, 
maar het hoofddoel van dat kanaal bestaat niet in de levering aan het 
algemene publiek van programma’s ter informatie, vermaak of edu-
catie, zoals vereist is bij datzelfde lid, onder a), i).

16 Met betrekking tot de vraag of die video en dat kanaal onder arti-
kel 1, lid 1, onder a), ii), van richtlijn 2010/13 vallen, vraagt de verwij-
zende rechter zich af – gelet op de definitie van „audiovisuele com-
merciële communicatie” in dat lid, onder h) – of de in het 
hoofdgeding aan de orde zijnde video deel uitmaakt van een „pro-
gramma” in de zin van dat lid, onder b), dat vergelijkbaar is met tele-
visie-uitzendingen.

17 Daarom heeft het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in 
burgerlijke en strafzaken, Duitsland) de behandeling van de zaak 
geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Biedt degene die bij de internetdienst YouTube een videokanaal 
heeft waarop internetgebruikers korte reclamevideo’s voor nieu-
we modellen personenauto’s kunnen bekijken, een audiovisuele 
mediadienst aan in de zin van artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 
2010/13?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

18 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te ver-
nemen of artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2010/13 aldus moet 
worden uitgelegd dat de definitie van „audiovisuele mediadienst” 
zich uitstrekt tot hetzij een videokanaal als dat welk in het hoofd-
geding aan de orde is, waarop internetgebruikers korte reclame-
video’s voor nieuwe modellen personenauto’s kunnen bekijken, 
 hetzij een van die video’s op zichzelf beschouwd.

19 In dit verband bepaalt de definitie van „audiovisuele media-
dienst” in artikel 1, lid 1, onder a), i), van die richtlijn in de eerste 
plaats met name dat het gaat om een dienst die valt onder de redacti-
onele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten, 
met als hoofddoel de levering aan het algemene publiek van pro-
gramma’s ter informatie, vermaak of educatie.

20 Die kenmerken van de programma’s voor de uitzending waarvan 
richtlijn 2010/13 een regelgevingskader biedt, worden op de voor-
grond gesteld in overweging 22 van die richtlijn, waarin staat te 
lezen dat de definitie van audiovisuele mediadienst massamedia 
dient te bestrijken voor zover zij ter informatie, vermaak of educatie 
van het algemene publiek dienen.

21 Een kanaal met reclamevideo’s bij de internetdienst YouTube als 
dat welk in het hoofdgeding aan de orde is, kan niet worden geacht 
de levering aan het algemene publiek van programma’s ter informa-
tie, vermaak of educatie als hoofddoel te hebben.

22 Zonder dat hoeft te worden bepaald of een reclamevideo een pro-
gramma vormt als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), i), van richtlijn 
2010/13 en gedefinieerd in hetzelfde lid 1, onder b), moet immers 
worden vastgesteld dat een dergelijke video tot doel heeft het gepre-
senteerde product of de gepresenteerde dienst, uitsluitend voor 
commerciële doeleinden, te promoten.

23 Voor zover een reclamevideo de kijkers kan informeren, verma-
ken of vormen, zoals Peugeot Deutschland aanvoert, is dat alleen met 
het doel om en als middel om het reclamedoel van de betrokken 
video te verwezenlijken.

24 Derhalve volstaat het reclamedoel van een YouTubekanaal met 
reclamevideo’s om dat kanaal uit te sluiten van de werkingssfeer van 
artikel 1, lid 1, onder a), i), van richtlijn 2010/13, ook al zou dat 
kanaal kunnen voldoen aan de overige in die bepaling vermelde cri-
teria en kenmerken van een audiovisuele mediadienst.

25 Aan die conclusie wordt niet afgedaan door de bewering van Peu-
geot Deutschland dat een dergelijke uitsluiting erop neerkomt dat 
haar reclamevideo’s anders worden behandeld dan niet voor recla-
medoeleinden bestemde programma’s, hetgeen in strijd zou zijn 
met artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europe-
se Unie, waarin de vrijheid van meningsuiting en van informatie is 
neergelegd.



Mediaforum 2018-4 107

Ju
ri

sp
ru

de
nt

ie
 n

r. 
926 In dit verband volstaat het erop te wijzen dat het argument dat 

het beginsel van gelijke behandeling vereist dat een kanaal met 
reclamevideo’s als dat welk in het hoofdgeding aan de orde is, wordt 
opgenomen in de werkingssfeer van artikel 1, lid 1, onder a), i), van 
richtlijn 2010/13, op de onjuiste premisse berust dat die video’s zich, 
wat het ermee nagestreefde doel betreft, in een vergelijkbare situatie 
bevinden als niet voor reclamedoeleinden bestemde programma’s.

27 In de tweede plaats bestaat de in artikel 1, lid 1, onder a), ii), van 
richtlijn 2010/13 bedoelde audiovisuele mediadienst in „audiovisu-
ele commerciële communicatie”, die in dat lid 1, onder h), is gedefi-
nieerd als „beelden, al dan niet met geluid, welke dienen om recht-
streeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van 
een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit ver-
richt, te promoten. Dergelijke beelden vergezellen of maken deel uit 
van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of 
ten behoeve van zelfpromotie. Vormen van audiovisuele commercië-
le communicatie zijn onder meer televisiereclame, sponsoring, tele-
winkelen en productplaatsing”.

28 Een video als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, kan 
niet worden geacht een programma te vergezellen of daarvan deel 
uit te maken, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of ten 
behoeve van zelfpromotie. Voor zover een videokanaal als dat van 
Peugeot Deutschland enkel video’s bevat die afzonderlijke, los van 
elkaar staande elementen zijn, zoals de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde video, kan immers niet met recht worden betoogd dat 
die video een „programma” vergezelt of daarvan deel uitmaakt in de 
zin van artikel 1, lid 1, onder h), van richtlijn 2010/13.

29 Bovendien kan het argument van Peugeot Deutschland dat de 
voor reclamedoeleinden gebruikte beelden zich aan het begin en aan 
het einde van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde video bevin-
den en derhalve die video, die een programma vormt, vergezellen of 
daarvan deel uitmaken, niet worden aanvaard.

30 Gelet op de gebruikelijke betekenis van de woorden „vergezel-
len” en „deel uitmaken van”, kan er immers niet van worden uitge-
gaan dat de Uniewetgever door die woorden te gebruiken, heeft 
bedoeld te verwijzen naar afzonderlijke beelden die deel uitmaken, 
en zelfs de kern uitmaken, van een programma. Een video als die 
welke in het hoofdgeding aan de orde is, heeft als geheel een ver-
koopbevorderend karakter en het zou kunstmatig zijn te stellen dat 
alleen met de beelden die zich aan het begin en aan het einde van die 
video bevinden, reclamedoeleinden worden nagestreefd.

31 Hieruit volgt dat, op grond van de precisering dat audiovisuele 
commerciële communicatie als gedefinieerd in artikel 1, lid 1, 
onder h), van richtlijn 2010/13 bestaat in beelden die een program-
ma vergezellen of daarvan deel uitmaken, een reclamevideo als die 
welke in het hoofdgeding aan de orde is, buiten de werkingssfeer van 
artikel 1, lid 1, onder a), ii), van die richtlijn valt.

32 Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de prejudiciële 
vraag worden geantwoord dat artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 
2010/13 aldus moet worden uitgelegd dat de definitie van „audio-
visuele mediadienst” zich niet uitstrekt tot een videokanaal als dat 
welk in het hoofdgeding aan de orde is, waarop internetgebruikers 
korte reclamevideo’s voor nieuwe modellen personenauto’s kunnen 
bekijken, noch tot een van die video’s op zichzelf beschouwd.

Kosten

33 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure 
als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende 
rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door ande-
ren wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Negende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 1, onder a), van richtlijn 2010/13/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de 
coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) moet 
aldus worden uitgelegd dat de definitie van „audiovisuele media-
dienst” zich niet uitstrekt tot een videokanaal als dat welk in het 
hoofdgeding aan de orde is, waarop internetgebruikers korte 
reclamevideo’s voor nieuwe modellen personenauto’s kunnen 
bekijken, noch tot een van die video’s op zichzelf beschouwd.

Noot

Quinten Kroes
Mr. Q.R. Kroes is advocaat te Amsterdam (Brinkhof) en redacteur van dit 
blad.

Niemand kijkt voor de lol naar reclame. Zo lijkt het Hof te oordelen 
in dit arrest. Maar is die opvatting, die herinneringen oproept aan 
hinderlijke wasmiddelenreclames die bijvoorbeeld soapseries op tv 
onderbraken, nog wel van deze tijd? 

Het ging in deze zaak over een klacht van het Deutsche Umwelthilfe, 
een Duitse milieu-organisatie, tegen een reclamefilmpje dat Peugeot 
had geplaatst op haar YouTube-kanaal. Daarin werd namelijk in 
strijd met Duitse regelgeving reclame voor personenauto’s gemaakt 
zonder vermelding van vereiste verbruiks- en uitstootgegevens.

Peugeot had zich tegen deze klacht verweerd door erop te wijzen dat 
die Duitse reclame-eisen niet gelden voor ‘audiovisuele media-
diensten’ in de zin van artikel 1, lid 1, onder a), van de Richtlijn 
Audiovisuele Mediadiensten (richtlijn 2010/13). Deze bepaling 
onderscheidt twee soorten audiovisuele mediadiensten. Onder i) van 
het artikel staat dat het kan gaan om een dienst in de zin van het 
 Werkingsverdrag die valt onder de redactionele verantwoordelijk-
heid van de aanbieder, met als hoofddoel de levering aan het alge-
mene publiek van programma’s ter informatie, vermaak of educatie 
via elektronische communicatienetwerken. Dat omvat niet alleen 
lineaire televisie-uitzendingen maar ook non-lineaire diensten op 
aanvraag (zoals YouTube). Onder ii) voegt het artikel toe dat ook 
‘audiovisuele commerciële communicatie’ als audiovisuele media-
dienst kwalificeert. Dit begrip is in artikel 1, lid 1, onder h) gedefi-
nieerd als beelden die dienen ter promotie van goederen, diensten of 
het imago van iemand die een economische activiteit verricht. Deze 
beelden moeten een ‘programma’ vergezellen of er deel van uit-
maken. Een programma is gedefinieerd als een afzonderlijk element 
in het schema van de tv-uitzending of de catalogus van de dienst op 
aanvraag, zoals bijvoorbeeld een film, sportwedstrijd of documen-
taire.

Het Duitse Bundesgerichtshof was zelf al tot de conclusie gekomen 
dat noch de reclamevideo van Peugeot, noch haar YouTube-kanaal 
kwalificeren als audiovisuele mediadienst in de zin van artikel 1, 
lid 1, onder a), i). Dan resteert voor het verweer van Peugeot eigenlijk 
alleen de mogelijke kwalificatie als audiovisuele commerciële com-
municatie, wat de vraag oproept welk programma deze commerciële 
communicatie dan hier zou vergezellen. De prejudiciële vraag die de 
Duitse rechter voorlegt aan het Hof van Justitie is echter ruimer 
gesteld, namelijk of een YouTube-kanaal dat louter uit reclame-
filmpjes bestaat, kwalificeert als een audiovisuele mediadienst.

Volgens het Hof van Justitie is dat niet het geval. Daartoe doet het Hof 
eerst dunnetjes de toetsing over aan artikel 1, lid 1, onder a), i), waar-
over de Duitse rechter zijn oordeel dus al klaar had. Het Hof bevestigt 
dat oordeel, onder verwijzing naar het vereiste dat dit type audio-
visuele mediadienst de levering van programma’s ter informatie, ver-
maak of educatie als hoofddoel moet hebben. Daarvan is bij het 
onderhavige YouTube-kanaal volgens het Hof geen sprake, want de 
daar getoonde reclamevideo’s hebben als doel de promotie van een 
product uitsluitend voor commerciële doeleinden. Voor zover 
 reclame kijkers al kan informeren, vermaken of vormen, is dat alleen 
ter verwezenlijking van dit reclamedoel. Louter het reclamedoel 
brengt daarom al mee dat van een audiovisuele dienst als hier 
bedoeld geen sprake kan zijn (r.o. 24). Het Hof lijkt daarmee te zeg-
gen dat een reclamedoel niet verenigbaar is met het als hoofddoel 
informeren, vermaken of onderwijzen. Het is het een of het ander, er 
kan maar één hoofddoel zijn.

Het argument van Peugeot dat dit oordeel discriminerend zou zijn 
omdat haar reclamevideo’s dan anders worden behandeld dan 
andersoortige programma’s wordt door het Hof verworpen met het 
oordeel dat het hier niet gaat om vergelijkbare gevallen, omdat het 
doel van de twee nu eenmaal verschilt (r.o. 26). 

Vervolgens gaat het Hof over tot de beoordeling van de vraag of de 
reclamevideo op het YouTube-kanaal dan wellicht kwalificeert als het 
andere type audiovisuele mediadienst, de audiovisuele commerciële 
communicatie. Hier wijst het Hof op het vereiste dat zo’n commerci-
ele communicatie een programma moet vergezellen of er deel van 
uitmaken. Van een reclamevideo die onderdeel uitmaakt van een 
kanaal dat overigens alleen maar andere op zichzelf staande reclame-
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vergezelt of er deel van uitmaakt (r.o. 28). Met andere woorden: in de 
context van dit specifieke YouTube-kanaal ontbreekt het vereiste 
 grotere geheel (het ‘programma’) dat een audiovisuele commerciële 
communicatie geacht wordt te ondersteunen; er zijn hier alleen 
maar de reclamefilmpjes zelf die geen andere samenhang hebben 
dan dat ze op Peugeot-auto’s zien. 

De laatste verdedigingslinie van Peugeot is dat binnen de reclame-
video eigenlijk alleen de begin- en eindbeelden als reclame kunnen 
worden beschouwd, en het middendeel geldt als het programma 
waarvan deze reclame deel uitmaakt of die zij vergezelt. Ook hier wil 
het Hof niet van weten: de reclamevideo´s waar het hier om gaat 
hebben als geheel een verkoopbevorderend karakter en het zou 
daarom kunstmatig zijn te stellen dat alleen met de beelden aan het 
begin en einde reclamedoeleinden worden nagestreefd (r.o. 30).

Een belangrijke conclusie die aan dit arrest verbonden kan worden, 
is dus dat audiovisuele content ofwel geen commercieel karakter 
moet hebben, ofwel andere, niet commerciële content moet onder-
steunen om te kunnen worden aangemerkt als een audiovisuele 
mediadienst in de zin van richtlijn 2010/13/EG. Een promotioneel 
doel kan volgens het Hof niet samengaan met hoofdzakelijk ver-
maken of informeren.

Waar het Hof zo wel wat gemakkelijk overheen stapt is het feit dat 
het hier ging om een dienst op aanvraag. Peugeot drong haar 
reclame video’s aan niemand ongevraagd op maar stelde deze 
beschikbaar voor liefhebbers. Er is kennelijk behoefte aan zo’n 
 YouTube-kanaal en degenen die ernaar kijken, zoeken het zelf, vrij-
willig op. Is daarmee het doel van informeren of vermaken niet feite-
lijk gegeven? Kennelijk sluit in de praktijk het commerciële karakter 
van een filmpje niet uit dat kijkers daardoor ook vermaakt of geïnfor-
meerd willen worden. Daarbij zal het niet altijd gemakkelijk zijn te 
bepalen welke van deze doelstellingen de boventoon voert bij een 
video of een heel YouTube-kanaal dat uit zulke video’s bestaat. Wat 
zou het Hof hebben geoordeeld als Peugeot op haar kanaal ook 
video’s had aangeboden waarop bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen 
of onderhoudstips van haar auto’s werden gegeven, of reviews ervan 
door al dan niet betaalde derden?

YouTube bevat inmiddels allerlei voorbeelden waar de grens tussen 
reclame en vermaak nauwelijks nog gemaakt kan worden. Wat te 
denken van een kanaal dat bestaat uit louter trailers voor films of 

videospellen? Of uit het jonge genre van de zogeheten ‘uitpak-
video’s’, waar vloggers nieuwe producten, zoals de laatste smartpho-
nes, uit de verpakking halen en hun eerste gebruikerservaringen 
delen? Of wat moeten we meer algemeen met YouTube-kanalen van 
zwaar gesponsorde vloggers wier filmpjes bol staan van meer en 
minder subtiele productplacement?

De opmerkelijke consequentie van de opvatting van het Hof is intus-
sen dat het YouTube-kanaal van Peugeot niet onder de reikwijdte valt 
van de Europese mediaregulering. Hetzelfde zal logischerwijs gelden 
voor andere on demandkanalen die uitsluitend uit gesponsorde con-
tent bestaan. Nu is dat wellicht ook wel te billijken vanuit de gedach-
te dat iemand die zelf content opzoekt die wordt aangeboden door 
een onderneming wier hoofdactiviteit gericht is op verkoop van 
andere producten of diensten dan audiovisuele content (zoals het 
Peugeot-kanaal van YouTube), geen bescherming van de wetgever 
behoeft tegen misstanden zoals sluikreclame, of hinderlijke onder-
brekingen van de niet-commerciële content waar het de kijker eigen-
lijk om gaat. 

Maar er bestaan, zoals gezegd, nogal wat YouTube-kanalen die welis-
waar in opzet niet erg afwijken van wat Peugeot aanbood, maar waar 
het misschien minder evident is dat het gaat om louter gesponsorde 
content. En wat als het kanaal zich richt op een jeugdige doelgroep 
voor wie het commerciële oogmerk minder duidelijk zal zijn? Het 
Commissariaat voor de Media heeft al enige tijd geleden aan de bel 
getrokken over de vermenging van redactie en commercie die het 
waarneemt op YouTube.1 Naar eigen zeggen is het onder de huidige 
Mediawet 2008 niet bevoegd om hiertegen op te treden,2 maar zal 
dat veranderen als het voorstel tot wijziging van de Richtlijn Audio-
visuele Mediadiensten van kracht wordt. Het is juist dat deze 
 wijziging, waarover inmiddels een politiek akkoord is bereikt, de 
reikwijdte van de richtlijn zal uitbreiden van omroep en diensten op 
aanvraag naar videoplatforms, zoals YouTube. Het Commissie- 
voorstel3 maakt echter gelijk in de derde overweging al heel duide-
lijk dat ook de nieuwe richtlijn uitsluitend van toepassing moet 
 blijven op diensten met als hoofddoel de levering van programma’s 
ter informatie, vermaak of educatie. Het oordeel van het Hof dat een 
YouTube-kanaal dat uitsluitend bestaat uit reclame niet zo’n hoofd-
doel kan hebben, en dus niet onder de richtlijn valt, kan het dus ook 
onder de nieuwe regels moeilijker maken voor het Commissariaat 
om in te grijpen in commer ciële YouTube-kanalen. En opmerkelijk 
genoeg zal dat juist spelen bij die kanalen waar commercie de boven-
toon voert.

1 Zie o.m. de Toezichtsbrief 2017: het nieuwe kijken en huis op orde (kenmerk 
649943/658064) van het Commissariaat, beschikbaar op www.cvdm.nl.

2 Wel is in overleg met de sector de zogeheten “Social Code: YouTube” opgesteld 
(zie www.desocialcode.nl). Daarnaast bevat de Reclamecode Social Media 

van Stichting Reclame Code regels die voor vloggers op YouTube van belang 
 kunnen zijn.

3 COM(2016) 287 final.




