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fVoorwoord

Door Bert Brussen

Wie,zoalsondergetekende,actiefisopinterneten
datzelfdeinternetgebruiktalsprimairplatform
voor publicaties kan niet zonder een Arnoud

Engelfriet.EenArnoudEngelfrietisnamelijkdewandelende
encyclopedie,onlinevraagbaak,altijdaanwezigedeskundige,
directeterugmailerenexpertdiejenodighebtindejuridische
asgrijzeonlinewereld.

HelaasishetzodatdeArnoudEngelfrietsnietaandebomen
groeienendatookdeenigeechteArnoudEngelfrietlijdtaan
menselijkeeigenschappen.Zomoethijnietalleenregelmatig
naarhettoilet,ofzijnmaagvullenofzelfsslapen,hijwilook
weleenswatvrijetijd,doetmeerdingeninzijnlevendanjuri-
dischadviesgevenengaat,echtwaar,ookweleensopvakan-
tie.Natuurlijkzijn juistdat soortmomentendemomenten
waaropueenArnoudEngelfrietnodighebt.Zuljealtijdzien.

Dankuntuduseennep-ArnoudEngelfrietmailenofbellen.
MaardiezijnbehalveinferieuraandeenigeechteArnoudEn-
gelfrietooknogeensduurenwerkenveelmindersnel.Tijden
geldispreciesdatgenewatdegemiddelde(online)onderne-
meroflekenburgernietheeft.

Nu,erzijntweeoplossingenvoorditprobleem:ofdeenige
echteArnoudEngelfrietkaptmetzijnmenselijkeeigenschap-
penenzetzichvoortaanvierentwintiguurperdagdedicated
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Omdat te voorkomen is zo'n papieren Engelfriet een soort
messias.Hijverlostuopvoorhandvaneventuelezondenen
wijstualslichtendvoorbeelddejuistewegopeendonkerpad.
SluitHeminuwhartje.ZonderHembentuleeg.

Bert Brussen

Bert Brussen is weblogger, publicist en schrijver. Nu officieel
verdacht van het uiten ener vrije mening.

http://www.bbrussen.nl
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inalsonline juridischraadgever,ofdeenigeechteArnoud
Engelfrietschrijfteenhandigenoverzichtelijkboekwaardoor
menzelfaltijdeenArnoudEngelfrietopzakkanhebbenom
hetnodigeinoptezoekenofnateslaan.Uiteraardheeftauteur
dezes contact opgenomen met Arnoud Engelfriet en hem
bovengenoemdekeuzesvoorgelegd.Hetresultaatis,verras-
sendgenoeg,ditboek:depapierennaslag-enopzoek-Arnoud
Engelfriet.Altijdparaat,inweerenwind,ooktijdenskerstofin
tijdenvanfinanciëlecrisis.Onderweg,thuis,opkantoor,ophet
toiletofophetnachtkastje.DepapierenArnoudEngelfrietiser
vooru.

WatstaaterallemaalindepapierenEngelfriet?Heeleenvou-
dig:alleswatualtijdalwildewetenoverdewetopinternet
maarnooitdurfdetevragen.Watwelennietmagopweblogs.
Welkevalkuilenhetbeherenvaneenonlineforumheeft.Hoe
devrijheidvanmeningsuitingisbegrensd.Watumoetweten
overhetauteursrecht,licenties,hetmerkenrechtenprivacy-
regels.Typischvandiezakenwaarjealtijdweleenkeerte-
genaanlooptalsjeonlineactiefbent,ofdatnualseenvoudige
meninggevendescribentopeenmarginaalweblogjeisofals
eigenaarvaneenwebwinkel.

Uzegt?Ukrijgtdaarnooitmeetemaken,diewetopinternet?
Datdachtumaar.Dewetgeldtvooriedereen(somsgelukkig,
somshelaas)dusookvoordeinternetgebruiker.Detijddatwe
ongestraftfoto'svanelkaarkonden"lenen"enwegkonden
komenmethetaanbiedenvanauteursrechtelijkbeschermde
muziekoffilmsligtreedslangachterons.Internetisvolwas-
sen, de internettende wetsovertreder zal dan ook als
volwassenewordenberecht.



1Inleiding: welke wet?

Jemeninggevenopeenblogofforum,viaKaZaAdenieuw-
stemuziekdownloaden,eveneenscriptiekopiërenvanin-
ternetofopeengedeeldemapinandermanscomputer

rondkijken.Gewoonwatklikken,ofzwareinternetcriminali-
teit?Enhoezithetmeteenwebwinkeldienietdoetwathijbe-
looft?

Internetisallanggeenplekmeerwaareenselectgezelschap
computerexpertsdiscussieertoverStarTrek,ofzelfsmaareen
mediumwaareenprofessioneleredactiezorgvuldiggeselec-
teerdeinformatiebeschikbaarsteltaaneenbraafconsumerend
publiek.Internetisinteractiefendaarmeevooriedereenen
vooraldóóriedereentegebruiken.Endanwordtdevraag“mag
dateigenlijkwel”ineensrelevantvooriedereen.

Offline en online
Erzijnmaarweinig internetspecifiekewetten.Wat offline
geldt, moet ook online gelden,isdeachterliggendegedachte.
Smaadissmaad,ofjedatnuineentijdschriftdoetofopeen
weblog.Bovendieniseenwetdiespecifiekvooreenbepaalde
internettoepassinggeschrevenis,waarschijnlijkalachterhaald
tegendetijddathijisaangenomen.

Tochzijnergenoegwettenwaarjebijcommunicatieofzaken-
doenindegewonewereldnooittegenaanloopt,maaropin-
ternetineenswel.Jeverstuurtenontvangtgegevens,enmaakt
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ookdeschadedieinBelgiëeninanderelandenopgelopenis.2

Hijkandanookeenverbodopleggendatgrensoverschrijdend
is.AlserookeenNederlandsekoezouzijnoverleden,haddeei-
genaardaarvannaardeNederlandserechtergekund

Vanuit Nederland te raadplegen
Voorinternetzijnditlastigecriteria.Invroegejurisprudentie
werdnogwelaangenomendatdeNederlandserechteraltijd
bevoegdwasvoorpublicatiesopeenwebsite,omdatdeze“van-
uit Nederland te raadplegen” was of “het feit zich op het
internetenderhalvetevensinNederlandeninhetarrondisse-
mentUtrechtheeftvoorgedaan”.3 Tegenwoordiggaanrechters
daarwatgenuanceerdermeeom.Hetenkelefeitdatietsop
internetstaat,maaktnognietpersedatdeNederlandsewet
moetgelden.4

Rechterskijkennietnaaréénoftweespecifiekedingen,maaraltijd
naardetotaalindrukenalleomstandighedenvanhetgeval.Zozal
eenNederlandstaligewebwinkeldieNederlandnoemtindelan-
denlijstwaarmenlevert,alsnelonderNederlandsrechtvallen.8

gebruik van geautomatiseerde systemen van anderen. Dan
wordenwettenovergegevensverwerkingen-kopiërenineens
relevant.Denkaanauteursrecht,privacywetgeving,compu-
tercriminaliteit,devrijheidvanmeningsuitingenaansprake-
lijkheidvaninternetdienstverleners.

Toepasselijk recht
DitboekgaatuitvanNederlands(enEuropees)recht.Ofdatal-
tijdterechtis,iseenopenvraag.Rechtsmachtopinternetis
eenbijzonderneteligonderwerp.Zolangalleseniedereenzich

inNederlandbevindt,ishetduidelijkdat
deNederlandserechterovereenconflict
magbeslissen.Maardatisdeuitzonde-
ringennietderegel.Inveelgevallenligt
heteenstukcomplexer.Danstaatdeser-
verergensinAmerika,ishetbedrijfBrits

enwordteenNederlandsegebruikergedupeerddooreenvals-
speleruitKorea.OfeenFransmanbesmaaddooreenNeder-
landerdieietsschreefineenJapanseWikipedia-pagina.

Inandererechtsgebiedenzijnditsoortproblemenalaande
ordegeweest.WelkerechterisbevoegdalseenFransbedrijf
giftigafvalindeMaasdumpt,waardoorBelgischekoeiendie
ervandrinkenkomenteoverlijden?VolgensEuropeseregels
is dat zowel de Franse als deBelgische rechter.1 De Franse
omdatdehandelinginFrankrijkisverricht,endeBelgische
omdathetgevolgvandehandelinginBelgiëmerkbaarwas.

Daarbijgeldtweleenbelangrijkonderscheid.InBelgiëmagde
rechteralleenoordelenoverdeinBelgiëzelfgeledenschade.
DeFranserechterdaarentegenkanbeslissenoveralleschade,

Welke rechter bevoegd is bij internet-
zaken is lastig te zeggen. Waar de
 server staat is niet doorslaggevend.

Valt een goksite in Malta onder de Nederlandse wet?
In Nederland is het verboden om kansspelen te organiseren als je
daarbij geld of prijzen kunt winnen.5 Een goksite die zich expliciet
richt op Nederland, bijvoorbeeld met Nederlandse interface en be-
taalmogelijkheid, valt onder dat verbod.6 In de praktijk worden
vooral Nederlandse site-beheerders met banners of betaalde links
naar zulke casino’s aangepakt (zie hoofdstuk 5). Of poker een
kansspel is, is trouwens een lastige vraag. Lange tijd was de op-
vatting van wel, maar recent oordeelde een rechter dat poker ‘in-
middels’ een behendigheidsspel is.7
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In2008werdeentorrentsite(ziehoofdstuk7)meteendomein-
naamuitTonganaarNederlandsrechtbeoordeeld.9 Derechter
keekonderanderenaardeplaatswaardeserversfysiekston-
den(Amsterdam),welkevoertalenmengebruikte(Duitsen
Nederlands)enwatvoorsoortadvertentieserstonden(Neder-
landstalige).DaarompastederechterNederlandsrechttoe.

Maarin2005vonddeHaagserechterzichnietbevoegdbijeen
geschiloverreclameenmerkinbreukviaeenwebsitewaarbij
alleseropweesdatdezezichalleenopdeVSrichtte.10 Devoer-

taalwasEngels,dematenengewichten
warenininchesenponden,deprijzenin
dollarsenhettelefoonnummerwaseen
800-nummerdatalleenindeVSgebeld
kon worden. Langs dezelfde lijn oor-
deeldehetHaagseGerechtshofin2010

overeenwebsitewaarwereldwijdbloemenkondenworden
besteld.DatmenvanuitNederlandkon bestellen,maaktenog
nietdatdesiteonderNederlandsrechtmoestvallen.11

Opbouw van dit boek
Veelmensenlopentegenwettenenregelsaanwanneerzeeen
weblog beginnen.Daarombegintditboekinhoofdstuk2met
dejuridischevalkuilenvoorweblogs.Watmagjezeggenen
welkegrenzenzitteneraanjevrije meningsuiting?

Belangrijkbijweblogs,maarookforums zijndediscussiesen
bijdragenvananderen.Ookdaarkunnenjuridischeproblemen
spelen,zoalssmaadofschendingvanauteursrechten.Hoofd-
stuk3gaathierdieperopin.

Dat je vanuit Nederland kunt bestellen,
maakt nog niet dat een webwinkel
onder Nederlands recht valt.

18
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Privacy speeltopblogsenforums,maarookbijanderewebsi-
teseen steedsgroterwordenderol.Daarovergaatdanook
hoofdstuk4.Welkerechtenhebjebijeensitediejee-mailadres
opslaat?Magjeprivéinternettenophetwerk?Enhoezitdat
eigenlijkmetzoekmachineszoalsGoogle?

Zoekmachines,eneigenlijkhetheleWorldWideWeb,kunnen
nietbestaanzonderhyperlinks.Vandaarhetonderwerpvan
hoofdstuk5:zijnhyperlinks legaal?Hyperlinksblijkenvaak
eenprobleemtezijnomdatzeverwijzennaarietsdatinbreuk
opauteursrechtenmaakt.Endatisnietzogek:auteursrecht,
hetonderwerpvanhoofdstuk6,iszoongeveerhetbelangrijk-
stejuridischerechtopinternet.

Filesharing wordtweleenshet“digitalevergiet”genoemd,
waardoorhetklassiekeauteursrechtlangzaamweglekt.Via
netwerkenzoalsKaZaAwordtveelmateriaalverspreidzonder
toestemmingvandemaker.Watdiedaartegenkandoen,en
tegenwie,wordtbesprokeninhoofdstuk7.

Jekuntfilesharingalseenprobleemzien,ofjuistprofiteren
vandigitaledistributieenvrijgebruikdooranderen.Ditisde
benaderingdieCreative Commons,hetonderwerpvanhoofd-
stuk8,heeftgekozen.Maardezebenaderingisalveelouder.
Vrijdelenvanbeschermdewerkenisdebasisgedachteachter
open source software, eenzeer succesvolmodelvansoft-
wareontwikkeling.Hierovergaathoofdstuk9.

CreativeCommonsenopensourcezijnmogelijkdoorspeciaal
ontwikkeldelicentieovereenkomsten.Maarlicenties,ookwel
EULA’s,zijnopveelmeerplaatsenvanbelang.Hoofdstuk10



1 In leiding: welke wet?

21

Leeswijzer op onderwerp

Bloggers en forumdeelnemers:
• Hoofdstuk 2 over weblogs 
• Hoofdstuk 3 over forums
• Hoofdstuk 5 over hyperlinks
• Hoofdstuk 8 over Creative Commons
• Hoofdstuk 11 over internetproviders

Websitebouwers:
• Hoofdstuk 5 over hyperlinks
• Hoofdstuk 6 over auteursrecht 
• Hoofdstuk 4 over privacyregels
• Hoofdstuk 10 over hergebruik van andermans site

Online verkopers:
• Hoofdstuk 13 over webwinkels
• Hoofdstuk 12 over merkenrecht
• Hoofdstuk 4 over privacyregels

Distributeurs en hosters van informatie:
• Hoofdstuk 6 over auteursrecht
• Hoofdstuk 10 over licenties
• Hoofdstuk 7 over filesharing
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• Hoofdstuk 9 over open source software
• Hoofdstuk 11 over internetproviders
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legtuitwelkevoorwaardeneenwebsiteofinternetdienstkan
stellenenhoeverdatkanenmaggaan.Ookkomthieraande
ordewanneer jede inhoudvanandermanssitemagherge-
bruiken.

Omaldiedienstenaftekunnennemen,hebjetoegang tot
internet nodig.Voordepartijendiedatleveren,deinternet-
providers,geldenbijzonderewettelijkeregels.Zomagjeals
consumentjeinternetabonnementopzeggenbijprijs-ofcon-
tractswijzigingen.Overdieregelsendegrijzegebiedendaarbij
leesjeallesinhoofdstuk11.

Metbovenstaandeinformatiewordthetmogelijkomjeeigen
webwinkel tebeginnen.Daarovergaathoofdstuk 13.Hetenige
watjeverdernognodighebtomjeeigendiensttelanceren,is
een goede domeinnaam. Daarom eerst hoofdstuk  12 over
merkrecht en domeinnamen.

Webwinkels,maarookgewoneinternetgebruikers,makenzich
vaakzorgenomcomputercriminaliteit.Deschadebijbedrij-
ven en instellingen door hacken, gegevensdiefstal en
denial-of-serviceaanvallenlooptindemiljoeneneuro’sper
jaar.Daarovergaatdanookhoofdstuk14.

Opsporingvancomputercriminaliteitislastig.Nogveellasti-
gerwordthetbijcomputercriminaliteitinvirtuele werelden,
hetlaatstehoofdstukvanditboek.



2Valkuilen voor bloggers

Inhetwetboekkomthetheleconcept ‘blog’nietvoor.
Maardatwilnietzeggendateenblogeenvrijplaatsisom
je ex-vriendin belachelijk te maken, of dat je zomaar

plaatjesvaneldersopinternetmaggebruikenomjeberichten
watoptefleuren.Ofwattedenkenvanbloggendatjeaaneen
nieuwproductwerktdatpasvolgendjaaropdemarktkomt.
Eenleukberichtvoorjelezers,maarpijnlijkvoorjewerkgever
omdatdeconcurrentnualweetwaarzeaantoeis.Welkere-
gelsgeldenervoorweblogs?

De blog als meningsuiting
Blogszijneerstenvooraleenmiddelomjemeningteuiten.In
Nederlandhebjehetrechtomjemeningteuiten.Datgaatver:
dievrijheidvanmeningsuitingisermetnameomideeënen
denkbeeldenteverspreidendieschokken, kwetsen of ver-
ontrusten,zovindthetEuropeesHofvoordeRechtenvande
Mens.1 Maardatrechtisnietonbeperkt.Bijuitingendienode-
looskwetsendofschadelijkzijn,kanderechterdevrijheidvan
meningsuitingbegrenzen.2

InNederlandwordendiegrenzengetrokkendoordestrafwet-
gevingoverbelediging,smaadenlaster.3 Degrenstusseneen
negatieveopmerking,eenbeledigingensmaadoflasterisvaag.
Nietelkevormvankritiekofelkenegatieveuitlatingoverie-
mandisstrafbaar.Daarvoormoetdekritiekkwetsend en no-
deloos grievend zijn.‘Nodeloos’wilhierzeggenzonderdatde

2 Valkui len voor bloggers
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kritiekeenbijdragelevertaaneen‘maatschappelijkdebat’,een
opéénofanderemaniermaatschappelijkrelevantekwestie.

Smaad en laster
Smaad ishetopzettelijkaantastenvaniemandseerofgoede
naamdoorverspreidingvaneenbepaaldebewering.Doejedat
opjeblog(intekstofmeteenafbeelding),danpleegjesmaad-
schrift.Nogeentrapjeverderheetlaster:smaadofsmaad-
schriftplegenterwijljewistdatdebeweringeenleugenwas.
Derestcategorieisbelediging:nodelooskwetsendeopmer-
kingendiegeensmaadoflasterzijn.4

Hetenkelefeitdatdebeweringwaaris,isnoggeenverdedi-
gingtegeneenaanklachtwegenssmaad!Ermoeteengoede
reden(diebijdrageaandatdebat)zijngeweestomdiebewering
tedoen.Rondbazuinendatdebuurvrouwveeldrinkt,kandus
best smaad zijn—ook al is hetwaar.DeVereniging tegen
Kwakzalverijmochtechtergewooneenlijstvantwintigkwak-
zalvers—volgenshaarcriteria—publiceren,omdatditeenbij-
drageleverdeaanhetdebatoveralternatievebehandelwijzen

24
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enhundaadwerkelijkeeffectiviteit.Datdoordiepublicatieeen
orthomanueeltherapeutalskwakzalverindeperswerdafge-
schilderd,wasnietonrechtmatig.6

Haatzaaien en discriminatie
Naastsmaadenlasterzijnookhaatzaaien endiscriminatie
grenzenwaarjeopeenblogtegenaankuntlopen.9 Daarvanis
sprakealsjemensenbeledigtofnegatiefbejegentopgrondvan
eengroepskenmerk(zoalshungodsdienst,seksuelevoorkeur
ofafkomst).Deuitlatingmoetechterwelspecifiekoverdie
mensengaan:“doodaanalleislamieten”
isdusstrafbaar,maar“Stophetgezwel
datIslamheet”werddoordeHogeRaad
toelaatbaargeacht.10

Basis in de feiten
Eenblogberichtkunjezienalseencolumn.11 Columnistenkrij-
genmeervrijheiddanverslaggeversdiepretenderenneutraal
enfeitelijknieuwstebrengen.Zemogenoverdrijven,prikke-
lendformulerenendingenverzinnenoverbestaandeperso-
nen.Welmoetduidelijkzijndatsprakeisvanoverdrijving,
sarcasmeofeenvergelijkbarestijlfiguurinplaatsvanzakelijke
berichtgeving.Endecolumnmoet“steunhebbenindefeiten”:
ermoetweleenkernvanwaarheidinzitten.12

In 2005 werd columnist Luuk Koelman vrijgesproken van
smaadineencolumnoverGrettaDuisenbergopzijnwebsite.
Weliswaarwasdecolumneenaantastingvandeeerengoede
naamvanDuisenberg,maareenverbodgingtever.Decolumn
was“zoevidentoverdrevenenabsurddatdezenietandersdan
alshumoristischbedoeldkanwordenbeschouwd”.13

Een blogpost moet “steun in de feiten”
hebben, maar mag gerust overdrijven,
zolang dat maar herkenbaar is.

Kan smaad ook met foto’s?
Door het publiceren van pornografische foto’s kun je iemands
goede naam behoorlijk schaden. Dat kan dus smaad zijn. Dat de
foto’s al lang online zouden staan, is daartegen trouwens geen ar-
gument.5 In februari 2008 werd een man tot 6.000 euro schade-
vergoeding veroordeeld voor het verspreiden van naaktfoto’s van
zijn ex-vriendin via internet.7 Maar als de verspreider niet de be-
doeling had de goede naam van de persoon op de foto aan te tas-
ten, is er geen sprake van smaad of belediging.8



Auteursrecht op je blog
Eenblogberichtisnietalleeneenmeningsuiting,hetisookeen
“werkvanwetenschap,letterkundeofkunst”zoalsdeAuteurs-
wetdatnoemt.Hetindiewetgeregeldeauteursrechtbeschermt
teksten,foto’s,films,muziekenanderecreatievewerkentegen
gebruikdoorderden.Datgeldtduszowelvoordeinhoudvanje
eigenblogalsvoormaterialenopanderewebsites.

Jehebtzelf— volautomatisch— auteursrechtopalleswatje
zelfmaaktenopjeblogzet.Niemandmagduszomaarjeartike-
len,foto’sofpodcastsovernemen(meer
over auteursrecht in hoofdstuk 6). Ze
mogennatuurlijkweluitjeweblogciteren
ofernaarlinken(metbronvermelding).

Wiljeovernemenjuistweltoestaan,dan
moetjejeblogvoorzienvaneenlicentie.Ineenlicentiestaat
watanderenwelennietmogendoenmetjouwwerk.Veelmen-
sengebruikenhiervoordeCreative Commons licenties (ziehoofd-
stuk 8).Dooréénvandezestandaard-licentiestegebruiken,
wetenbezoekersvanjeblogmeteenwaarzeaantoezijn.

Bloggen en het werk
Tenzijhetonderdeelisvanjewerk,ofjetoestemminghebtvan
jebaas,kunjemaarbeterinjevrijetijdjeblogbijhouden.Hoewel
enigematevanprivégebruikvancomputereninternetophet
werktoegestaanis(ziehoofdstuk 4),zaleenhelemiddagbesteden
aaneenblogberichtdaarnietsnelondervallen.Misbruikmaken
vanICT-faciliteitenophetwerkisvaakeengeldigeredenvoor
ontslag.Zekerwanneerereengedragscodeofreglementoveris.
Hetisdusheelverstandigomhiertoestemmingvoortevragen.
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Hetisoverigenseenmisverstanddatjedoor“Ikvind”ervoor
te zetten, altijd legaal bezig zou zijn. Er is juridisch geen
verschiltussen“Ikvindhemeenoplichter”en“Hijiseenop-
lichter”.Uitdecontextmoetblijkenhoejediezinbedoelde:
alsdaadwerkelijkebeschuldiging,alsstoomafblazenofprik-
kelendeoverdrijvingineenrecensievaneenwinkel?

Hoe openbaar is een blog?
Omstrafbaartezijn,moetjedeuitingenwelin het openbaar
hebbengedaan.Ermoetsprakezijnvan“aanhetpubliekter

kennisbrengen”.Bijdemeesteblogsen
forumsisdatwelhetgeval.Iedereenkan
dieuitingenvindenviazoekmachinesen
zevervolgensprobleemlooslezen.Maar
alsuitingenachtereenwachtwoordzit-
ten,ofalleennaregistratietoegankelijk

zijn,danishetlangnietzoduidelijkmeerofsprakeisvaneen
openbareuiting.

Derechtspraakopditpuntisnietconsistent.Eind2009oor-
deeldehetGerechtshofLeeuwardendateenkrabbelopeenaf-
geslotenHyvespaginaeenvormvanopenbaarmakingwas.14

MaarietseerderoordeeldehetGerechtshofDenBoschjuistvan
niet.15 Hetlijkteropdatdezwaartevandeuitlatingmeewoog:
indeLeeuwardsezaakwerdiemandbeschuldigdvankinder-
misbruikenindeBosschezaakginghetomvermeendeop-
lichting.Bijeenzwarebeschuldiging,gedaandooriemanddie
hetkanweten,ishetteverwachtendatdiemensenhetgaan
doorvertellenbuitendedirectekringvanlezers.Datzoudan
eenindirectevormvan“aanhetpubliekterkennisbrengen”
zijn—kruipsmaad.

Een blog is openbaar voor de wet. Of
een afgesloten Hyvespagina dat ook is,
is onduidelijk.

Ook op je blog zit auteursrecht. Het is
handig om aan te geven wat anderen
mogen doen met de inhoud van je blog.



Materiaal van anderen
Vaneenandereordezijndejuridischeregelsrondhetgebruik
vanmateriaalvananderen.Wiezijnweblogwilverfraaienmet
tekstofafbeeldingen,kanopinternetoverelkonderwerpdui-
zendenpagina’sofafbeeldingenvinden.Opvrijwelaldiepagi-
na’s, afbeeldingen en dergelijke zit auteursrecht (zie
hoofdstuk 6).Diewerkenmagjedusnietzomaargebruikenin
jeblog.Jemoettoestemmingvragen,ofermoetbijhetwerk
eenlicentiestaanwaarinstaatdathetmag.

Dewetbiedtwelbepaaldeuitzonderin-
genophetauteursrecht.Debelangrijk-
ste is het citaatrecht: je mag datgene
citeren wat je nodig hebt ter onder-
steuning vanjeverhaal.Ondersteuning
wilzeggendathetinhoudelijkrelevant
isennietalleenmaarversiering.Ditrechtgeldtookvoorbeeld
engeluid,nietalleenvoortekst.Bijeencitaathoortaltijdeen
bronvermelding.19

Hoeveelisnu“nietmeerdannodig”?Daarvoorzijngeenharde
regelstegeven.Dathangthelemaalafvanwaarjehetcitaat
voorgebruikt.Eenpaarvuistregels(zieookhoofdstuk6):
• Reageerjeopeenbepaaldezinuitiemandsartikel,danmag

jediezinplusdedirectvoorafgaandeenvolgendezinnen
citeren.Niethetheleartikel.

• Bijeenaankondigingvaneenberichteldersmagjedelead,
deeerstealineaofeerstepaarzinnenovernemen.

• Afbeeldingenmagjealleenovernemenalszeeeninhoudelijk
verbandmetjeeigenteksthebben.Plaatjesterversieringzijn
geencitaat.
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Bloggenoverjewerkzoumeestalgeenprobleemmoetenzijn.
Somskanjeblogpostinggevoeligeofmisschienzelfsbedrijfs-
geheimeinformatienaarbuitenbrengen.16 Iemanddieblogt
overzijnnieuweproject,onthultdaarmeemisschiendetailsdie
nognietnaarbuitenhaddenmogenkomen.Datkanergver-
velendzijnvoorhetbedrijf,enjekuntalswerknemerdaarop
aangesprokenworden.Ennatuurlijkmoetjeuitkijkendatjeje-
zelfnietpresenteertalsvertegenwoordigervanjebedrijf.Dat
kanalmeteensimpelemededelingdatjeblognietnoodzake-
lijkerwijsdemeningvanjewerkgeverweergeeft.

Alswerknemerbenjedusbeperkt in je
vrijheid van meningsuiting,maardatis
legaal.Wanneerjeergenswerkt,moetje
rekeninghoudenmetdebelangenvanje
werkgever.17 Jekiestdaarzelfvoorwan-

neerjeindiensttreedtbijdatbedrijf.Welmoethetgaanom
zakendiemetjewerktemakenhebben.Jewerkgeverkanje
nietverbiedenjemeningoverjefavorietevoetbalclubteuiten,
tenzijjebijeenconcurrerendeclubwerktnatuurlijk.Werkje
bijeenbank,dankunjenietzomaarzeernegatieveartikelen
overhetbankwezenpubliceren.

Eenanderevraagisnatuurlijkwatjecollega’servanvindenals
zijjeblogontdekkenenlezenwatjijallemaaloverhenschrijft.
Zijkunnenzichinhunprivacyaangetastvoelenendaarover
klagen bij je leidinggevende, of je zelfs een rechtszaak
aandoen.18

Bloggen onder werktijd, of over je
werk, kan problemen opleveren met je
werkgever. Je moet rekening houden
met de belangen van je werkgever.

Materiaal van anderen mag je niet zo-
maar overnemen. Ook niet als je blog niet
commercieel is. Wel mag je stukjes uit an-
dermans werk overnemen als  citaat.



Nieuwsberichten overnemen
Nieuwsovernemeniseenbijzondergeval.Depersmagnieuws-
berichten,gemengdeberichtenenartikelenoveractueleon-
derwerpenvanelkaarovernemen.21 Welishetnoemenvande
bronendenaamvandemakerverplicht.Dewetschaartnaast
kranten,tijdschriftenenradioentelevisieook“eenanderme-
diumdat eenzelfde functie vervult” onderdedefinitie van
‘pers’.In2000werdnieuwsverzamelsiteKranten.comalszoda-
nigerkend,enin2010keurdederechtereenovernamevaneen
nieuwsberichtdoorGeenStijlgoedopgrondvanditartikel.22

Maardatwilnietzeggendatelkeblogeenpersmediumis.Je
moetalsbloggerechtbezigzijnmetnieuwsverzamelenenpu-
blicerenomhierondertekunnenvallen.Alleenmaarartikelen
vaneldersbijelkaarrapenisnietgenoeg.23

Letop:ditgeldtalleen voortekstberichtenennietvoorfoto’s,
cartoons,films,audioendergelijke.Verderhangthetooknog
eensafvanhetsoortbericht.Eenkort,zakelijkgeschreven
nieuwsberichtmagjealtijdovernemenalsjejournalist-blogger
bent. Maar bij een uitgebreider artikel moet je goed
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• Bespreekjeeennieuwefilm,dankunjeeenscreenshotvan
eenbelangrijkescènelatenzien,ofdefilmposter.Jekunt
ookde trailerof een spannend filmfragmentembedden
vanafYoutube.

• Eenfotobijeennieuwsartikelmagjeverkleindherpublice-
renalsjezelfookoverdatnieuwsfeitblogtendefotoeen
wezenlijketoevoegingis.Noemweldenaamvandefoto-
graafalsbron.

• Bijbesprekingvanmuziekofeenmuzikantmagjeeenkort
kenmerkendstukjelatenhorenzodatjepubliekweetwaar

hetovergaat.

Meteen een claim
Somsdenkenmensendateenfotoofar-
tikel overnemen zonder toestemming
welmag,alsjehemmaarmeteenweg-

haaltalsdeeigenaareroverklaagt.Datisnietjuist.Eenau-
teursrechthebbendemagmeteeneenschadeclaimindienenals
zijnwerkzondertoestemmingwordtgebruikt.Natuurlijkmoet
erwelsprakezijnvanschade.Ofdatzois,enofderechtheb-
bendezomaarzijnnormaletariefmagclaimenbijeenblogger,
ishoogstdiscutabel.Hierovermeerinhoofdstuk6.

Commerciëleblogsofsitesmoetenhelemaaluitkijken.Ofjenu
eenweblogofeenkrantexploiteert,alsjegeldverdientmet
foto’softekstenvananderen,danmoetjetoestemmingvra-
gen—endebedongenlicentievergoedingbetalen.Rechters
hebbenweinigmedelijdenmetbedrijvendiezondertoestem-
mingandermansmateriaalexploiteren.ZomoestwebsiteGa-
leries.nlmeerdan2000euroschadevergoedingbetalenwegens
ongeautoriseerdgebruikvaneenfoto.20

Als je een foto zomaar overneemt, mag
de fotograaf meteen een claim indie-
nen. Houd je aan het citaatrecht of
vraag toestemming.

Wanneer is een blogger journalist?
Wie blogt over actuele onderwerpen, is al snel bezig met journa-
listiek. Je bent journalist als je “informatie, meningen of ideeë�n aan
het publiek bekend maakt”.24 Dat geldt ongeacht of je amateur of
professional bent. Journalisten hebben een bijzondere positie in het
recht. Zo mogen zij in het kader van vrije nieuwsgaring nieuwsbe-
richten overnemen, ongeacht het auteursrecht. Ook hebben jour-
nalisten recht op bronbescherming.25 Journalisten mogen niet
zomaar strafbare feiten plegen, maar als dat de enige manier is
om iets aan het licht te brengen, ka�n men vrijgesproken worden.26



controleren of er een expliciete tekst zoals “Alle rechten
voorbehouden”,“Allrights reserved”of“Nadrukverboden”bij
het artikel staat. In dat geval mag je het bericht niet
overnemen.Jezultdanmoetenkijkenofdesiteeenlicentie
heeftwaarinstaatwatjewelennietmagdoen.

Columnsendergelijkemagjetrouwensnooitovernemenop
grondvandezewettelijkeregeling.Deuitzonderingisnamelijk
alleenvooractueelnieuws,encolumnsvallendaarnietonder.

Hyperlinks
Inplaatsvandingenovernemen,kunje
er natuurlijk ook gewoonnaar linken.
Eenhyperlinknaareenanderewebpa-
gina is normaal geen probleem. Op je
weblogkunjedusgewoonlinkennaar

leukenieuweberichten,eenbron(jelinktnaareenbronendie
linkisdaneenbronvermelding)vooreenstellingofgewoon
eengrappigesite.

Lastigerligthetbijdeinline link.Bijeeninline linkwordteen
plaatjevaneenanderesite(ofsomszelfseencompleetfilmpje
— datheetembedden) in jeeigensiteopgenomen.Datkan
praktischeproblemengeven:erzijngevallenbekendwaarin
eenonschuldigicoontjevervangenwerddooreengrotepor-
nografischefotonadatveelmensendaticoontjeopdezema-
nierophuneigensiteopnamen.Hetkanooktotjuridische
problemenleiden,waarovermeerinhoofdstuk 5.
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Reacties van lezers
Bijveelblogskunnenbezoekersreactiesofcommentaarach-
terlaten.Ookdergelijkereactieszijnaangrenzengebonden.In
beginselisnatuurlijkdeplaatservandereactieaansprakelijk,
netzoalsdebloggerdatisvoorzijnartikel.Tochkunjewelde-
gelijkaansprakelijkgesteldwordenvoorwatandereninde
vormvanreactiesofcommentaaropjeblogachterlaten.

Ditgeldtnietalleenvoorblogs,maarookvoorforumsitesen
anderesitesdieruimtebiedenaananderenomdingentepu-
bliceren.Hieroverdanookmeerinhetvolgendehoofdstuk.

Wil je auteursrechtclaims vermijden,
neem dan alleen korte fragmentjes
over en link naar de bron.



3Ruimte voor anderen

Opeenforumvoorhondenfokkersontaarddeeendis-
cussieoverraszuiverheidbijDeensedoggenineen
uitgebreidescheldpartij.Eénvandedeelnemerswerd

zoboosdathijoveralverkondigdedateenanderedeelnemer
geenrashondenvoordefokaanbood,maarbastaards.Daar-
doorverloordieanderflinkwatinkomsten,waarvoorhijdefo-
rumbeheerders aansprakelijk stelde. Die hadden eerder in
moetengrijpenindediscussieendenegatieveroddelsmoeten
weren.Maarmet900berichtenperdagzoudateenwelhaast
onmogelijkeopdrachtzijn.Moethetforumnuhaardeuren
sluiten,ofbiedtdewetbeschermingtegenbeheerdersdiean-
derenruimtebiedenophunsite?

Aansprakelijk voor reacties
Eensiteisinprincipenietaansprakelijkvoorreactiesofan-
derebijdragenvandeelnemers.Pasalsdebeheerderweet of
hoort te weten datdeinhoudvandeberichtennietdoorde
beugelkan,moethijingrijpen.Doethijdannogsteedsniets,
dankanhijwelaansprakelijkwordengesteld.1

Eensitehoeftnatuurlijknietallesteverwijderenomdaterie-
mandklaagt.Eennegatieveuitlatingkanbestalsvrijeme-
ningsuiting beschermd zijn. Het belangrijkste is een
belangenafweging.Isersprakevaneenserieuzediscussie,of
wordteralleenmaarwatgescholden?Kunnenmensenweer-
woordbieden?2 Hoeeerlijkisdediscussie?
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Tien vuistregels voor veilig bloggen

1. Shockeren mag, maar beledigen en belasteren niet.
Je hebt het recht je mening te uiten, maar niet om
mensen nodeloos te beledigen of om smaad te ple-
gen.

2. Overdrijf gerust, maar houd wel rekening met de
feiten

3. Neem niet klakkeloos berichten van elders over.
Neem liever een stukje over en plaats een link naar
het origineel.

4. Markeer wat je overneemt als citaat, en vermeld de
bron.

5. Citeer niet meer dan 1 à 2 alinea’s, en alleen als je
met minder niet toe kunt. Het citaatrecht is beperkt
tot datgene wat noodzakelijk is om je punt te
maken.

6. Gebruik plaatjes niet zomaar als versiering. Contro-
leer de licentie of vraag de maker om toestemming.

7. Inhoudelijk relevant beeld mag je gebruiken, maar
gebruik niet meer dan nodig en vermeld de bron.

8. Lees je reacties en grijp in als je ze te ver vindt
gaan.

9. Reageer op klachten van derden over een blogpost
of reactie.

10. Wees terughoudend met bloggen onder werktijd of
over je werk.



Geruchtmakendwashetvonniswaarindewebsitewww.inter-
netoplichting.nl aansprakelijkwerdgeachtvoordiscussiesover
hetbedrijfTrendylaarzen omdatdemoderatorenmeelazenen
meediscussieerden.6 Eerderwerdenvergelijkbarevonnissen
gewezenrondroddelsiteShowbiznewz,pedofielenvereniging
Martijn enhetforumvandeextreem-rechtseNationale Alliantie.7

DeTROSwerdvooruitingeninhaarinternetforumsvrijge-
sproken,maaralleenomdatdeuitlatingenzelfnietverboden
waren.8 Op grond van de privacywetgevingmoest de site
Kleinkind onbereikbaar haar forummet
persoonsgegevensover(klein)kinderen
opschonen.9 HostingproviderIS InterNed
hoefdeechternietintegrijpenbijeen
smaadclaim,omdatzijnietkoninschat-
tenwieergelijkhad.10

Zorgelijke trend
Dezesnelleaansprakelijkheidvoorgemodereerdesitesiseen
zorgelijketrend.Modererenisnujuisteennoodzakelijkevoor-
waardeomeenkwalitatiefgoedforumofblogneertezetten.11

Eris éénsuccesvolforumbekendwaarnietwordtgemode-
reerd.Bijhetnoemenvandenaamalleenalzalmenigervaren
internettereenzuchtvanafschuwslaken:4chan.org.

Toch ismetbovenstaandeniet automatischgezegddat een
forumofblogdusteallentijdeaansprakelijktestellenis.Hetis
alleenweleenstukmakkelijkerdanbijinternetprovidersofweb-
hosters.Deregelisnunamelijkdieuithetgewonerecht:alshet
deforumbeheerdertoeterekenenisdatdepostingerstaaten
datdeschadegeledenis,dankanhijwordenaangesproken.12

OpdesiteGaragetest.nlbijvoorbeeldkondendeelnemershun
ervaringenovergaragesachterlaten.Hetforumreglementbe-
paaldedatnegatieveervaringenalleenmetonderbouwingtoe-
gestaanwaren.Bovendienbodenzedemogelijkheidvooreen
weerwoorddoordegarageoverwiegeklaagdwerd.Doordie
maatregelenvondderechtbankdatdesitenetjeshadgehandeld
toeneenbozegaragehouderkwamklagenovereennegatief
commentaar.Hetcommentaarmochtdanookblijvenstaan.3

Modereren en aansprakelijkheid
Dewetzegtdattussenpersonendieinformatievananderen
opslaanendoorgevennietaansprakelijkzijnvoordieinfor-
matie,zolangzediemaarweghalen na een (terechte) klacht.4

Eeninternetproviderofwebhostervalthieronder,maarde
wetisbredergeschreven:ookanderecategorieëntussenper-
sonenkunnenhierondervallen.Opmerkelijkgenoegneigtre-
cente rechtspraak er naar om deze bescherming niet van
toepassingteverklarenopmoderatorsofforumbeheerdersbij
bijdragenvangebruikers.

Mag ik gebruikersfoto's op de homepage zetten?
Op de communitysite van Go2Web konden leden foto’s plaatsen.
Het bedrijf plaatste dan de leukste op de homepage. Op zeker mo-
ment plaatste een lid een foto die van een professioneel fotograaf
afkomstig was. Uitgerekend die foto werd overgenomen op de
homepage. Go2Web claimde dat zij niet aansprakelijk was voor
wat leden plaatsten. Maar dat mocht niet baten. De homepage is
geen onderdeel van ledenpagina’s. De sitebeheerders kiezen zelf
wat ze op de homepage zetten, en daarom zijn ze zelf aanspra-
kelijk voor hun keuze. Go2Web moest dan ook zo’n 2000 euro
schadevergoeding betalen aan de fotograaf.5
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Een forumbeheerder kan aansprakelijk
worden gehouden voor uitingen van an-
deren als hij zich er te veel mee bemoeit. 
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Datwilnietzeggendatalleswatnietverbodenis,duszonder
meertoegestaanis.Eenbeheerdermagbijvoorbeeldbestin-
grijpenbijactiviteitendieduidelijktegendewetzijn,zoalsra-
cistischeuitlatingenofuitleghoeeenbeveiligingvansoftware
ofmuziektekrakenis.Ookalsditnietexplicietinhetregle-
mentstaat.

Verwijderen op verzoek
Somskomthetvoordateendeelnemerzelfvraagtomeen
berichttelatenverwijderen.Eenbericht
opeenwebsiteiseenpersoonsgegeven,
endatmoetwordenverwijderdalsde
betrokkenpersoondaaromvraagt.14

Deenigeredenomeenberichtte laten
staan,isalsereen“eigengerechtvaardigd
belangbijpublicatie”is.Zo’nbelangkan
bijvoorbeeldzijndatdoor de verwijdering de discussie onbe-
grijpelijk wordt.Indatgevalishetgenoegomdenaamvande
plaatsertevervangendoor‘Gast’,‘[Verwijderd]’ofietsderge-
lijks.Alsdeinhoudvanhetberichtzelfnoginformatieoverde
plaatserbevat,danzoudieinformatiemoetenwordengeschrapt.

Opmerkelijkgenoegachtenrechtershetnietnodigdatonline
archievenvankrantenwordengeanonimiseerd.Het“geheu-
genvankranten”isbelangrijkerdandeeventuelenadelige
gevolgendieeenpersoonkanondervindenvaneenoudarti-
keldatviazoekmachinescontinuzichtbaarblijft,zoblijktuit
diversevonnissen.15 Erlijktechterwelruimtetezijnomeendi-
gitalerectificatieindevormvaneenmeldingbijhetarchief-
bericht te kunnen eisen.16 Dit is merkwaardig, omdat de
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Wanneerdathetgevalis,islastigtezeggen.Hetlijktmeechter
datwanneereenforumbeheerdermeteengoedmoderatieteam
enduidelijkbeleidallesheeftgedaandatvanhemgevergdkan
worden,derechterhemnietzaltoerekenendatertochnogiets
tussendoorgegliptis.13

Ingrijpen in berichten
Debeheerdersvaneendiscussiesite,forumofblogmogen in-
grijpen alsdeelnemerstevergaan.Zekunnendaarbijberich-

tenverwijderenofaanpassen,ofzelfsde
plaatservandieberichtenverwijderen
(‘verbannen’)vandesite.

Hetverwijderenvanongepasteberich-
tenkomtrelatiefvaakvoor.Ditmag,als
hetberichttegenderegelsvandesiteis.
Maardebeheerdersmoetenzichdaarbij

welhoudenaanderegelsdieinhetreglementzijnvastgelegd.
Datreglementisnamelijk(onderdeelvan)hetcontracttussen
gebruikerenbeheerder,enbeidepartijenmoetenzichaande
regelsdaaruithouden.Alsdaarbijvoorbeeldinstaatdatgeen
reclamemagwordengemaakt,danmogenzeberichtenver-
wijderendiereclamebevatten.Hetreglementmagbijvoor-
beeldookdeelnamedoorminderjarigenverbieden.

Berichtenvananderenaanpasseniseenlastigezaak.Alshet
gaat om technische problemen (te grote plaatjes, illegale
HTML-codesendergelijke),daniserweinigaandehand.Maar
meestalzalhetgaanomhetaanpassenvandeinhoudvande
berichten.Hetwijzigenvandestrekkingvaniemandsbetoog
magnietzomaar.

Je moet je als beheerder houden aan je
eigen reglement. Wat ‘on-topic’ is, mag
je niet zomaar verwijderen omdat de
inhoud je niet aanstaat. Maar illegale
dingen mag je altijd verwijderen. 

Als een deelnemer daarom vraagt,
moet het beheer zijn berichten verwij-
deren, tenzij dat de discussie ernstig
zou verstoren. In dat geval is het ge-
noeg om de berichten te anonimiseren.



privacywet(ziehoofdstuk4)netzogoedgeldtvoorjournalis-
tenennieuwsmedia.17 HetenigeechteverschilisdathetCol-
lege Bescherming Persoonsgegevens niet bevoegd is om te
bemiddelenoftehandhavenbijeenmogelijkeovertreding.18

Juiste motivatie
Omwatvooringreephetookgaat,deredenvoorhetingrijpen
moetnatuurlijkwelkloppen.Zoniet,dankandebeheerder
daaropaangesprokenworden.OphetforumvanMultiMedia-

Machinesbijvoorbeeldwaseendeelne-
mer van een forum verwijderd
(‘verbannen’)omdathijvolgensdebe-
heerdersillegalesoftwaretekoopaan-
bood. De software bleek echter wel
degelijklegaal.Debeheerdermoest,op

straffevaneendwangsom,dedeelnemerweertoeganggeven
totzijnaccount.19

Debeheerderkwamnogmetdestellingdat“hetzijnforumis
enzijnserverenhijhetrechtheeftiedereendaartoedetoe-
gangteontzeggenwanneerhemdatgoeddunktbehoudens
wanneerhijmisbruikvanzijnbevoegdheidzoumaken.”Dat
magzozijn,oordeeldehetgerechtshof,maardatbetekentniet
dat je iemandmagverwijderenwegenseenonjuistereden.
Zekeralsjedieredenooknogophetforummeldt.Alshetim-
mersnietklopt,tastjedegoedenaamvandegebruikeraan.
Inditgevalstonddienuimmerstekijkalsaanbiedervanille-
galesoftware,endatisniethandigalsjeeenbedrijfruntdat
softwareverkoopt.

Hetisdusverstandigomnietzomaarberichtenteverwijderen,
laatstaanzomaariemandsaccounttesluiten.Opzijnminstzou
eenbeheerdereerst een waarschuwingmoetengeven,zodat
deovertrederzijnlevenkanbeteren.Alwashetmaaromdatje
danderegel“luistertnietnaarwaarschuwingen”kunttoepas-
senomhemalsnogteverbannen.

Sitereglementen
Eenduidelijkreglementiseengoedmiddelomjeaansprake-
lijkheidalsbeheerderinteperken.Erzijnverschillendesoor-
tenreglementen,elkmethuneigenspecifiekedoel.

Hetbelangrijkstereglementisdegebruiksovereenkomst.Deze
kanvelenamenhebben:reglement,huishoudelijkreglement,
forumregels,algemenevoorwaarden,gebruiksovereenkomst,
spelregelsofhuisregels.Hoehijookheet,ditisdeplekwaarde
beheerdervaneensitevastlegtwatwelenniettoegestaanis.

Hoe algemeen mogen de voorwaarden zijn?
Op zich mag je je huisregels formuleren zoals je wilt (daar zijn het
huisregels voor). Het is dus niet zo dat je alleen mag verbieden wat
in strijd is met de wet. Wil je geen politieke discussie of is een be-
paald woord verboden, dan schrijf je dat op en dan mag het niet.
Daaruit volgt alleen niet dat je ook maar te allen tijde zonder reden
alles kunt doen als beheerder. Huisregels zijn algemene voor-
waarden, en mogen dus niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn voor je ge-
bruikers.20 Dat betekent dat er wel iets van een grond moet zijn om
die huisregel te hanteren – al was het maar “bewaren van onze
unieke sfeer”. Een ban uitdelen aan een willekeurige gebruiker
omdat je hoofdpijn hebt, zou m.i. niet moeten kunnen tenzij dat
he�e� l expliciet in de regels staat.
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Iemand verwijderen om de verkeerde
reden kan tot een schadeclaim leiden.
Zeker als je dat ook nog eens te lezen
zet op je site. 
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Wiemeedoetopeenblog,forumofanderesite,moetzich
houdenaandevoorwaardendiedaargelden.Tenminste,als
zeerbijregistratieofgebruikvandesiteopzijngewezendat
dezevoorwaardenbestaan.21 Explicieteenlinkofvakje“Ikga
akkoord”aanklikkenmag,maarisnietpersenodig.

Achterafvoorwaardenopleggenmagniet.Deenigeuitzonde-
ringisalsdeoudevoorwaardenvermeldendatdezegewijzigd
mogenworden.Welmoetendenieuwevoorwaardendantijdig
wordenaangekondigd.Bovendienmoetengebruikersdande

mogelijkheidhebbenomoptezeggen.22

Datwil natuurlijk niet zeggen dat de
voorwaardenzomaarallesmogenbe-
palen. In juridische termen: de voor-
waarden mogen niet ‘onredelijk

bezwarendvoordegebruikers’zijn.Zezijnnamelijktezien
alsalgemenevoorwaarden(ziehoofdstukken10en12).Het
zalsterkvandeomstandighedenafhangenwanneerietsnu
onredelijk is ofniet. Eenbelangrijke factordaarbij ishet
soortforumendesfeerdaar.Opeendiscussieforumoverpo-
litiekzijndeomstandighedenandersdanbijeensitewaar
menreceptenmetbospaddestoelenkandelen.

Disclaimers
Wieschadeaanricht,moetdezevergoeden— tenzijhijdat
uitgeslotenheeft.Omdatveelsiteshundienstenofinformatie
gratisaanbieden,ishetvoorhenergverstandigomelkeaan-
sprakelijkheiduittesluiten.Ditgebeurtmeteendisclaimer.
InhetNederlandsheetdateen‘exoneratie’ofuitsluitingvan
garantie,maardeEngelsetermismeeringeburgerd.

Eendisclaimeropeenwebsiteheeftmaarbeperktewaarde.
Hijheeftalleeneffectbijclaimsvangebruikersnaardebe-
heerders toe, en zelfs daar is deze maar van beperkte
waarde.23 Iemanddiegeenberichtjekanplaatsenendaar-
dooreennieuwebaanmisloopt,kanvanwegededisclaimer
dieschadenietverhalenopdebeheerders.Eenderdedie
meentdathij bijvoorbeeldbeledigdwordtofdat zijn au-
teursrechtgeschondenwordt,heeftnietzoveelmeteenwil-
lekeurige disclaimer te maken. Die kan de beheerders
gewoonaanspreken.

Privacyverklaring
Ookergbelangrijk isdeprivacyverkla-
ring.Hierinwordtvastgelegdhoeeensite
omgaatmetpersoonsgegevensenandere
privacygevoeligeinformatie.Zozouinde
privacyverklaringtevindenmoetenzijnofe-mailadressenwor-
denopgeslagen,watmenmetverstrektetelefoonnummersgaat
doen,enzovoorts.Eenforumsiteofweblogzoubijvoorbeeldmoe-
tenuitleggenwelkegegevenserbijgehoudenworden,hoejeeven-
tueeljeechtenaamofe-mailadreskuntafschermenvananderen
enofforumbijdragendoorzoekmachinesdoorzoekbaarzijn.

Van wie is een forumsite eigenlijk?
Wie een bijdrage levert aan een forum, wiki of andere communi-
tysite, heeft daar zelf het auteursrecht op. Hij geeft toestemming
voor gebruik op die site. Maar wat gebeurt er als de site wordt ver-
kocht? In de gebruiksovereenkomst (zie hoofdstuk 10) staat vaak
dat de site alles mag doen met het werk, en dat recht ook aan an-
deren mag doorgeven. Dat is in principe bindend. De beheerder
mag de site  inclusief bijdragen dus verkopen. 

Wie actief meedoet op een site, moet
zich houden aan de huisregels. Maar
die mogen geen onredelijke dingen
vragen van gebruikers.
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Een privacyverklaring is verplicht. In
zo’n verklaring moet de site uitleggen
wat er met persoonlijke informatie van
gebruikers gebeurt. 



Checklist voor forumbeheerders

R Is er een gebruiksreglement waarin de huisregels
vermeld staan?

R Moeten mensen expliciet akkoord gaan met dit re-
glement, bijvoorbeeld bij registratie?

R Biedt dit reglement ruimte voor weerwoord als men-
sen negatieve recensies of verhalen over anderen
schrijven?

R Krijgt het beheer in het reglement het recht om be-
richten te redigeren of te verwijderen als daar een
gegronde reden voor is?

R Houden de moderatoren zich zelf ook aan de huisre-
gels, en verwijderen ze geen berichten op andere
gronden?

R Hebben gebruikers de mogelijkheid om een klacht
in te dienen over berichten?

R Krijgen gebruikers die de fout ingaan, eerst een
waarschuwing?

R Staat in de privacyverklaring 
R wat er gebeurt met persoonlijke gegevens, 
R of forumbijdragen door zoekmachines te zien

zijn, en 
R hoe men om verwijdering van berichten of

opheffing van het account kan vragen?
R Is de (uitsluiting van) aansprakelijkheid geregeld in

een disclaimer?

3 Ruimte voor anderen
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Eenprivacyverklaringisverplichtvoorforumsites,maarei-
genlijkookvoorelkeanderesitediepersoonlijkegegevensvan
bezoekersopslaatofgebruikt.Endatisalsnelhetgeval.Watde
regelszijnoverprivacyopinternet,staatinhoofdstuk 4.



4Privacy en profielensites

Privacyhoudtnietopbijdevoordeur.Ookinhetopen-
bareleven,endusookbijwatjedoetopinternet,heb
jerechtopbeschermingvanjeprivacy,inmooijuri-

dischje‘persoonlijkelevenssfeer.’1 Gebruikvanprivé-gegevens
isaanstrengeregelsgebonden.Magjewerkgeverbijhouden
welkesitesjebezoektonderwerktijd?Zijndiemaandelijksere-
clamemailsvandiewebwinkelwaarjeooitwatgekochthadei-
genlijkwellegaal?Enwatmagiemanddoenmetdeinformatie
opjeHyves-profiel?

Wet op de privacy
ErbestaatinNederlandgeenalgemene“wetopdeprivacy”.Er
zijndiversewettendieelkeenbepaaldaspectvandeprivacyin
Nederlandregelen.DebelangrijksteenbekendstewetisdeWet
BeschermingPersoonsgegevens.Dezeregelthoepersoonlijke
gegevensmogenwordenopgeslagenenverwerkt.Regelsover
aftappenenafluisterenstaanweerindeWetComputercrimi-
naliteitenindeTelecommunicatiewet.Hetbriefgeheimisvast-
gelegdindeGrondwet(maargeldtdanweernietvoore-mail).

DeWet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)regeltonder
welkevoorwaardenpersoonsgegevensverwerktmogenwor-
den.Persoonsgegevenszijnallegegevensdieherleidbaar zijn
tot een bepaald individu.2 Het bekendste voorbeeld is ie-
mandsnaamofadres.Maaraaneenfotoisiemandookteher-
kennen.Een foto isdusnetzogoedeenpersoonsgegeven.3

4 Pr ivacy en prof ie lensi tes
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Enhethoudtnietopbijzulkefeitelijkegegevens:gegevensdie
eenwaarderingovereenbepaaldepersooninhouden,bijvoor-
beeldiemandsIQ,kunnenookpersoonsgegevenszijn,alste
achterhaleniswelkepersoonditIQheeft.

Omdatbijvoorbeeldeene-mailadresofMSN-accountookeen
persoonsgegeven is, heeft deze wet ook de nodige
consequenties voor internetaanbieders en -gebruikers.Het
publicerenvanpersoonsgegevensvananderenopinternetvalt
namelijkalsnelonderdestrengeregelsvandeWBP.4

Toestemming nodig
Persoonsgegevensmogenalleenworden
verwerktinovereenstemmingmetdere-
gelsvandeWBP.Uitgangspuntisdatde
betreffendepersoonzijntoestemming

moet hebben gegeven voordeverwerking.5 Wordengegevens
gevraagdaandiepersoonzelf,danmoetdezevoorafgeïnfor-
meerdwordenoveropnameinhetbestand.Zondertoestem-
ming moet je een aantoonbare, zwaarwegende noodzaak
hebbenomdiepersoonsgegevenstegebruiken.

Eenregistratieformuliermoetexplicieteenaanvinkvakjeheb-
benwaarindevereistetoestemmingwordtgevraagd.Detoe-
stemmingverstoppen inhetreglement isnietgenoeg.6 (En
helemaalnietalsmenzinnengebruiktals“Wij verbeteren uw ge-
bruikservaring door geselecteerde informatie te delen met onze ge-
waardeerde partners”.) Bij persoonsgegevens die uit andere
bronnenwordenverzameld,moetdebetreffendepersoonwor-
dengeïnformeerdbijhetmomentvanopnameofuiterlijknet
voorhetmomentvanverstrekkingaanderden.7

Persoonsgegevensmogenalleenwordenverwerktinovereen-
stemmingmetdelegitiemedoeleindenwaarvoorzezijnver-
kregen.8 Hetabonneebestandvooreen internetnieuwsbrief
magjegebruikenomdienieuwsbriefrondtesturen,maarniet
omdeabonneeszomaarreclametesturen.9 Ookmagerniet
meerwordenverzamelddannoodzakelijkvoordeafgesproken
doelen.10

Bestandenmetpersoonsgegevensmoetjeaanmelden bij het
College Bescherming Persoonsgegevens.Vooreenvoudige
verwerkingenzijnervrijstellingen.11 Zohoefjeabonneebe-
standenvoornieuwsbrievenendelogfilesofstatistiekenvoor
jewebsitenietaantemelden,mitsjejemaarhoudtaandere-
gelsvandebetreffendevrijstelling.

Informeren, inzage en correctie
Alleorganisatiesdiepersoonsgegevensgebruiken,hebbeneen
informatieplicht.12 Ditbetekentdatzijdepersonenopwiede
gegevensbetrekkinghebben,moetenlatenwetenwatzijmet
hun gegevens gaan doen. Dit hoeft niet wanneer het
vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld bij het invullen van een

Wat mag er met IP-adressen van de privacywet?
Elke computer op internet krijgt automatisch een IP-adres toegewe-
zen. Alleen de provider kan de link leggen naar de persoon achter
dat IP-adres. Zulke IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat ze
(via die provider) te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.13 Dat
geldt zelfs als je een rechtszaak nodig zou hebben om de provider
tot afgifte te dwingen.14 Het gevolg is dat een site niet zomaar IP-
adressen van bezoekers mag publiceren. Bijhouden mag wel, bij-
voorbeeld om misbruik of vandalisme tegen te kunnen gaan.

Gebruiken van persoonsgegevens mag
alleen met toestemming of 
wanneer het past binnen het doel
waarvoor je ze hebt verkregen.
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registratie-formulierbijeenonlineforum)ofwanneerhetzeer
tijdrovendisomhetadresvandebetrokkeneteachterhalen.

Wie persoonsgegevens verwerkt, moet uitleggen welke
beveiligingsmaatregelen hijheeftgenomenommisbruikvan
persoonsgegevenstevoorkomen.15 Zomageendatabankmet
persoonsgegevensnietzomaarviainternettoegankelijkzijn.
Debeveiligingmoetafdoendezijngezienhetsoortgegevens
endeteverwachtenbedreigingen.Bijeenklantenbestandvan
een webshop gelden dus (iets) lichtere eisen dan bij een
elektronischpatiëntendossier.

Daarnaasthebbenpersonendieineenbestandzijnopgeno-
menhetrechtomhungeregistreerdegegevensintezien.Dit
geldtnietalleenvoortekstueledata,maarookvoorbijvoor-
beeldaudio-opnamesenvideobeelden.16 Ookkunnenzijeisen
dathungegevensverbeterd, aangevuld, verwijderd of af-
geschermd worden.17 Datmagwanneerdegegevensdiege-
bruiktworden feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake
dienendzijnvoorhetdoelofdedoeleindenvandeverwer-
king.Eenwanbetalerkanbijvoorbeeldnietverwijderingvan

zijnpersoonsgegevenseisenbijdedebiteurenadministratie
vaneenbedrijf.Hijkanwelzijnnieuweadreslatenopnemen
indieadministratie.Debeheerdervanhetbestandmageen
verzoekalléénweigerenalshetdisproportioneelgrotelasten
opzouleveren.19

Privacyverklaring
Elkesitemoeteenprivacyverklaring hebbenalszepersoons-
gegevensverzamelt—alishetmaardooreenlogfilebijtehou-
denvandebezoekjes.20 Daarinmoetde
site uitleggenwelke gegevens worden
verzameldvanbezoekersenwatdaar-
mee gebeurt. Dat hoeft niet met hele
breedsprakigejuridischeformuleringen.
Sterkernog,hetisjuistdebedoelingdat
jeingewonetaaluitlegtdatjelogfilesbij-
houdtenwatjedaarmeedoet.

Veelmensendenkendatalseensiteeenprivacyverklaring
heeft,hetwelgoedzitmethunprivacy.Maardatisnietaltijd
waar.Eenprivacyverklaringzegtalleenwateenbedrijfdoet
metpersoonlijkegegevensvananderen.Doorverkopenaanad-
verteerdersistoegestaan,alsdatindeprivacyverklaringstaat.

Welkedingenhorenerineenprivacyverklaringaandeordete
komen?Eenpaarvoorbeelden:

• Webbezoek: welkegegevenshoudtdesitebijoverhet‘klik-
gedrag’vanbezoekers?Enwatdoetmendaarmee?Wekelijkse
statistiekenmaken,ofdoorverkopenaanadverteerders?

Mag mijn stamboom op internet?
Een familiestamboom bevat persoonsgegevens van iedereen die
erin staat (naam, geboorte- en overlijdensdatum). Wil je deze op in-
ternet publiceren, dan moet je toestemming hebben van alle le-
vende personen in de stamboom.18 Houd er wel rekening mee dat
bijvoorbeeld de partner of kinderen van een overledene gemakke-
lijk te achterhalen zijn wanneer er voldoende informatie over de
overledene zelf wordt gepubliceerd. Die partner of kinderen moe-
ten dan toestemming geven voor vermelding van de overledene.
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Een site moet uitleggen welke gege-
vens ze over mensen verzamelt, wat ze
daarmee doet en hoe dit beveiligd
wordt. De betrokkenen hebben recht op
inzage en correctie. 
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• Cookies:welkeinformatiewordterviacookiesbijgehouden?21

Eencookieiseenstukjeinformatiedateenservermeestuurt
metelkewebpagina.Dewebbrowserstuurthetcookiemee
terug,zodatdeserverbijvoorbeeldkanbijhoudenwelkepa-
gina’seenspecifiekebezoekerallemaalleest.Daarmeekan
eenprofielvandiegebruikerwordenopgebouwd.

• Zoekopdrachten: bewaartdesitezoekopdrachtenombij-
voorbeeldtekunnenkijkenwatpopulairezoektermenzijn?
Datmag.Maaralsdesiteookbijhoudtwelkebezoekerswelke
zoekopdrachtenuitvoeren,danmoetmendatmeldeninde
privacyverklaring.

• Contactformulieren en -adressen: watgaatmendoenmet
degegevensdieiemandinvultinhetcontactformulier?Stuurt
hetbedrijfalleeneenantwoordmail,ofkomthetadresmet-
eenopdelijstvoordirectmailings?Enwatgebeurtereigen-
lijknahetbeantwoordenvanzo’nmailmetcontactgegevens?

• Nieuwsbrieven en andere mailings: hoewordtditbestand
samengesteld?Hoekomtiemandopeenverzendlijst,en—
belangrijker—hoekomthijerweervanaf?

• Registratie van gebruikers: alsgebruikersvaneensitezich
kunnenregistreren,welkegegevenswilmendanwetenen
watgebeurtdaarmee?Zijnnamenvanmensenzichtbaarbij
reactiesdiemenachterlaat,ofiserergenseenlijstmetcon-
tactinformatievangeregistreerdegebruikerszichtbaar?Hoe
kaneengebruikerzijnaccountweeropheffen?Enworden
zijngegevensdanookéchtverwijderd?

Op de zwarte lijst
Omdatinternethelaasvolzitmetstructureelirritantemensen,
verspreidersvanspam,vandalenenandereoverlastplegers,
gebruikenveelmensenfiltersenzwartelijstenomongewenste
uitingenteblokkeren.Voorprivépersonenisdatnietzo’npro-
bleem,maaralseensitemensengaatblokkeren(enzekeralsze
dezwartelijstdelenmetanderen)dankanzijtegendepriva-
cywetgevingaanlopen.Ook een zwarte lijst is namelijk een
“verwerking” van persoonsgegevens.Dezwartelijstmoet
dan“noodzakelijkvooreengerechtvaardigdbelang”vande
zwartelijsthouderzijn,endatbelangmoetzwaarderwegendan
hetprivacybelangvandepersonendieopdielijstkomen.22

Eenwinkelofwebsitemoetopeenofanderemanierkenbaar
maken datmen een zwarte lijst beheert en hoe je daar op
komt.23 Ookmoetenmenseninstaatzijnomnategaandatzijop
dezelijststaan,enhebbenzijhetrechtomerafgehaaldtewor-
denalsblijktdathunvermeldingonterechtwas.HetCollegeBe-
scherming Persoonsgegevens heeft hiervoor een checklist
gepubliceerd.24 Jekuntmetanderewoordennietzomaariemands
IP-adresnemenendatopeenlijstzettendiejedanalsgrotever-
rassingpubliceertalseenlijstvan“rozeranddebielen”.25

“Het moest van Google”
De privacyverklaring was al een hele tijd verplicht, maar pas in
maart 2008 nam het aantal sites met expliciete privacyverklaring
ineens flink toe. De reden? Google stelde het vanaf dat moment als
eis voor sites die mee wilden doen aan Google AdSense, haar lu-
cratieve dienst om advertenties op je site te kunnen tonen.26 Zonder
privacyverklaring geen uitbetaling door Google.
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Briefgeheim op e-mail
DeGrondwetgarandeertdat‘telefoongesprekken,papieren
postentelegraafberichten’geheimzijn.Ditbriefgeheimgeldt
echterniet voor elektronische communicatie. Eenvoorge-
steldegrondwetswijzigingeindjarennegentigomdittever-
anderen,sneuvelde.27 Datwilechternietzeggendate-mailnu
vogelvrijis.

Wanneeriemandzichmeteengeradenwachtwoordofandere
truc toegang verschaft tot andermans
mailbox,pleegthijeenmisdrijf:compu-
tervredebreuk(ziehoofdstuk 14).28

Medewerkers van bedrijven die een
telecommunicatiedienstaanbieden,zijn
strafbaar als ze kennisnemen van
de inhoud van die overgebrachte

communicatie.29 Ditgeldtbijvoorbeeldvoormensendiebijeen
internetprovider werken, maar ook voor beheerders van
webmaildiensten of discussieforums en netwerksites. Zij
mogen e-mail of privéberichten van gebruikers dus niet
zomaarlezen.30

Deeerlijkeontvangervaneene-mailheeftmetditallesnietste
maken.Demailwasvoorhembestemd,hijzitinzijnmailbox,
enhetbriefgeheimbestaatnietvoore-mail.Tochmaghijniet
zomaardoenmetdiemailwathijwil.Hijmagdeinhouddelen
metanderen—maardatmoethijdanwelinzijneigenwoor-
den doen.Want op de tekst van de e-mail zelf zitmeestal
auteursrecht(ziehoofdstuk6).

Deontvangerheefteenbeperktgebruiksrecht(licentie):hij
magdee-mailbewarenenprinten,maarnietveelmeerdan
dat.Hijmaghetniet publiceren, ook niet in de vorm van
een citaat.31 Zoudemailnaareenmailinglijstzijngestuurd,
danmagherpublicatieietseerder–zelfsalserzo’ndisclaimer
onderstaatdiezegtdatdemailvertrouwelijkis.

Omdaterbije-mailzeldeneenexplicietelicentiezalzitten,is
hetdevraagofdeverzenderimpliciettoestonddathetwerk
mochtwordengepubliceerd.Staaterbijdatdemailvertrou-
welijkis,danmaghetnatuurlijkniet.Stuurdehijdemailnaar
eenmailinglijst,danmagdezebestinhetarchiefvandelijst
wordenopgenomen.Stuurdehijdemailnaareenmailinglijst
metzo’ndisclaimerdathetvertrouwelijkis,danisdatdomvan
hem.Ookzo’nmailmagwordengearchiveerd.

Privacy en internetten op het werk
Privacybestaatookopdewerkplek.Alswerknemermagje
een‘redelijkniveau’vanprivacyverwachtenopjewerkplek.32

Niet zo veel als thuis,maar ook niet totaal geen privacy.

Wanneer mag het beheer pb’s lezen?
De meeste forumsoftware heeft de mogelijkheid ingebouwd om
deelnemers elkaar privéberichten (pb’s) te laten sturen. Alleen de
ontvanger kan die dan lezen — en de beheerder natuurlijk, want
de beheerder kan alles. Hij mag dat echter niet, tenzij hij een drin-
gende reden heeft die te maken heeft met de goede werking van het
forum. Een dringende reden kan bijvoorbeeld zijn dat iemands
inbox verstopt is, dat de beheerder een bevel van justitie kreeg om
de inhoud van een pb af te geven of dat de virusscanner aangaf dat
er een probleem was met een bericht.

E-mail valt niet onder het briefgeheim.
Een beheerder of provider die e-mail
van klanten leest, is vaak wel straf-
baar. En de ontvanger moet rekening
houden met het auteursrecht.

54

4 Pr ivacy en prof ie lensi tes

55

4 Pr ivacy en prof ie lensi tes



Datgeldtookvoorinternetgebruik.Deprivacyvandewerk-
nemergaatondernormaleomstandighedenbovenhetbe-
drijfsbelangbijmonitorenofloggenvaninternetgebruik.Pas
bijeenredelijkvermoedenvanwangedragmagdewerkgever
gaanobserveren.33

Degrenzentussenprivéenzakelijkvervagennamelijksteeds
meer.Werkgeversmoetenaccepterendatwerknemersprivé-
zaken regelen en hun persoonlijke netwerk onderhouden

onderwerktijd.Netzogoedalswerkne-
mersmoeten accepterendathetwerk
nietaltijdomvijfuurklaaris.Ditbete-
kent dat een werkgever niet zomaar
privé-gebruik van internet volledig
kan verbieden.Ditgeldtnietalleenvoor
hetbezoekenvanwebsites—“internet-
ten op hetwerk” is een breed begrip.

Denkbijvoorbeeldaanhetlezenenversturenvane-mail,het
lezenvanberichtenop forums,blogs endiscussiesites,het
downloadenenuitwisselenvanbestanden(filesharing)ennog
veelmeer.Ookhetonderwerktijdvoerenvanprivé-telefoon-
gesprekken,alofnietmeteenbedrijfstelefoon,valthieronder.

Hetmoetnatuurlijkwelgaanomgebruik waarbij je een ze-
kere privacy mag verwachten.Bijhetversturenvaneene-
mailisdatduidelijkhetgeval.Maarwieeenberichtplaatstop
eenopenbaartoegankelijkdiscussieforum,datviaGooglete
vindenis,moetnietgekopkijkenalszijnwerkgeverdaarmee
aankomtzetten.Hetisgeenschendingvanjeprivacyalsje
werkgeverdatberichtvindtenjeeropaanspreekt.

Persoonsgegevens 2.0
Wieeenweblog,forumofprofielopHyvesheeft,publiceert
daaroppersoonsgegevensoverzichzelf—ofoveranderen.Die
gegevenskunnenjarenlangonlineblijvenstaan,dankzijzoek-
machinesenanderesitesdiealleskopiërenenherpubliceren.
Veelmensenstaandaarnietbijstil.33 Bovendienwordenveel
vandeze“Web2.0”dienstengratisaangeboden,maarwelvol-
gestoptmetadvertenties.Debeheerdersbouwenvaakgede-
tailleerde interesseprofielen van hun deelnemers op.34 Het
gemakwaarmeemensenditallestolereren,vondstichtingBits
ofFreedomdusdanigschrikbarenddatzedeBig Brother Award
2007 uitreikteaan‘U’,deactieveinternetter.35

Omduidelijkheidtescheppenoverwaternuwelennietmag
metpersoonsgegevensopinternet,heefthetCollegeBescher-
mingPersoonsgegevens(CBP)deRichtsnoeren publicatie van
persoonsgegevens op internet36 opgesteld.DezeRichtsnoeren
leggenuithoehetCBPvindtdatderegelsoverpersoonsgege-
vensmoetengeldenbijpublicatiesopinternet.HetCBPstelt

Zijn mijn Twitterberichten privé?
Via microblogdienst Twitter kun je berichtjes van 140 tekens sturen
over wat je op dat moment aan het doen bent. Die berichtjes zijn
in principe voor iedereen te lezen. In een dergelijke situatie mag je
juridisch gezien weinig privacybescherming verwachten. Wat je
twittert, is voor de hele wereld te lezen en mag dan ook door de
hele wereld gelezen en doorgestuurd worden. Ook als je er ‘@’
voor zet om aan te geven dat je bericht voor één persoon bedoeld
is. De enige uitzondering is als je gebruikmaakt van het “slotje”.
Een lezer moet dan weten dat het bericht privé is. Hij mag dan die
berichten niet zomaar publiceren of doorgeven aan anderen. 
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Privégebruik van internet op het werk
kan niet zomaar worden verboden.
Monitoren mag, maar in principe ano-
niem, tenzij er een concreet vermoe-
den van wangedrag richting een
medewerker is.
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zichdaarbijwelhéélstrengop.Dehoofdregelisdateensite
voor élk gebruik van persoonsgegevens toestemmingmoet
hebbenvandepersoonoverwiehetgaat.Ditkaneensitebij-
voorbeeld in haar privacyverklaring of gebruiksreglement
vastleggen.

StriktnalevenvandiestrengeregelszalvoorveelWeb2.0-
dienstenergproblematischworden.Waardenieuweregelsna-
melijk kort gezegd op neerkomen, is dat een deelnemer
absolutezeggenschapkrijgtoverzijnbijdrage,ongeachtwat
erlatermeegebeurt.Zomagjebijvoorbeeldgegevensherpu-
blicerendieiemandzelfonlinezet,maaralsdiepersoonze
weghaaltbijdebron,moetjijzeookverwijderen.37

De beheerder van de site is verder aansprakelijk voor elk
hergebruik dat niet de bedoeling was. Hij moet dus
maatregelen nemen om dit te voorkomen. Oftewel: geen
zoekmachines toelatenopde site.38 Debeheerderkanzelfs
wordenverplichtomberichtenuitdecache-archievenvandie
zoekmachinesteverwijderen.39

Datwringtnatuurlijkweleenbeetje.Alshetdezoekmachines
zijndiepersoonsgegevensherpublicerenoponverantwoorde
wijze,moetenhetdannietjuistdezoekmachineszijndieveel
terughoudendermoetenzijnmethetindexeren,koppelenen
tonenvanpersoonlijkeinformatie?42

Regels voor zoekmachines
Inapril2008kwamhetEuropesesamenwerkingsverbandvan
privacytoezichthouders(de‘Artikel29-werkgroep’)meteen
adviesoverprivacybijzoekmachines.43

Daarbij ginghet vooral omdeprivacy
vangebruikers vanzoekmachines.Veel
zoekmachineshoudennamelijktotinde-
tail bij wie welke zoekopdrachten in-
voert, en op welke resultaten wordt
geklikt.Dezoekmachinesgebruikendeze
gegevensomdemeestpassendeadver-
tentiestekunnentonen,enomdezoekresultatentekunnen
verbeteren.

Deregelsuithetadvieszijnnietverrassend:zoekmachines
moeten blokkades zoals robots.txt44 respecteren, duidelijk
aangevenwelke informatiemenverzamelt endeze zo snel
mogelijk,maaruiterlijknazesmaandenweerweggooien(waar
Googlehetnietmeeeensis).Ofanonimiseren,maardatiseen
vrijwelonmogelijkeopgave.Enwiedatwil,kanzoekmachines
aanschrijven met een verzoek tot inzage in het over hem
opgebouwdeprofiel.

Inoktober2009sommeerdedewerkgroepvanEU-privacytoe-
zichthoudersGoogleenanderezoekmachinesopgrondvandit

Hoe oud moet je zijn voor een Hyve?
Minstens zestien, tenzij je ouders het goedvinden. Bij sites als
Hyves, Sugababes of Habbo Hotel worden persoonsgegevens van
deelnemers gepubliceerd. Dat mag alleen met toestemming, en de
wet zegt expliciet dat die toestemming door de ouders gegeven
moet worden als de deelnemer nog geen zestien jaar is.40 Als de
toestemming niet gegevens is, kunnen ouders op elk moment het
profiel laten verwijderen. Overigens moet deze toestemming ge-
zamenlijk worden gegeven. Dat speelt vooral een rol bij gescheiden
ouders.41

Een site die persoonsgegevens van ge-
bruikers publiceert, moet volgens het
College Bescherming Persoonsgege-
vens voorkomen dat zoekmachines
daar toegang toe krijgen.
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advies om haar bewaartermijn van persoonsgegevens van
negennaarzesmaandenterugtebrengen.45 Dieblafbriefhad
weinigeffect,waaropdewerkgroepinmei2010eenklachtbij
deAmerikaanseFederal Trade Commission neerlegdeindehoop
datdiedanzougaanbijten.46
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Hoe bewaak je je privacy op internet?

1. Besef goed wat je doet als je iets over jezelf publi-
ceert op een forum of blog. Alles wat je schrijft, zal
voor eeuwig op internet staan. In theorie kun je met
de privacywet daar wat aan doen, maar de praktijk
is anders.

2. Wees terughoudend met het invullen van naam- en
adresgegevens op websites. In veel gevallen heeft
een site je adres en telefoonnummer nergens voor
nodig.

3. Lees de privacyverklaring van een site voordat je je
registreert. Als dan nog onduidelijk is wat een site
gaat doen met je gegevens, vraag het ze dan eerst.

4. Gebruik een tijdelijk e-mailadres om je te registreren
bij websites, en gebruik je ‘echte’ e-mailadres alleen
voor privécorrespondentie.

5. Let op wat voor cookies een site allemaal meestuurt.
In de meeste browsers is het accepteren van cookies
uit te zetten, of kan per cookie toestemming worden
gegeven of geweigerd.

6. Ga er vanuit dat alles wat je op je Hyves-profiel, Lin-
kedin-pagina, blog of homepage zet, voor de hele
wereld toegankelijk is. Ook als je de site afschermt
voor een beperkt groepje vrienden. Je weet immers
nooit wat een van je vrienden met die informatie zal
doen.

7. Als je iets publiceert over anderen, bijvoorbeeld een
groepsfoto of een blogbericht, vraag je dan altijd af
of die anderen het wel zo leuk vinden om met naam
en gezicht op internet te komen.



5Hyperlinks, een linke boel?

DehyperlinkofURLisdebasisvanhetinternet.Met
éénklikbrengjejelezersnaareenbronofsitewaar
zeverderkunnenlezen.Maarjekuntooklinkennaar

denieuwsteMP3vanMarcoBorsatodiezondertoestemming
onlinestaat.OfeenfragmentuiteenHollywoodfilmopjeblog
integreren(embedden).Magdatzomaar?Enwattedenkenvan
linkennaareenChinesepaginawaareenNederlanderbelas-
terdwordt?

Verboden hyperlinks
Eenhyperlinkisin beginsel legaal.Elkanderuitgangspunt
zouhetheleinternetonderuithalen,endatisnatuurlijknietde
bedoeling.1 Ermoetduseenbijzondereredenzijnomdelegger
vaneenhyperlinkaantesprekenvoordielink.Belangrijkdaar-
bijisofdeplaatserweet, of redelijkerwijs moet weten,datde
linkleidtnaaronrechtmatigepublicaties.2

EénvandeeersterechtszakenspeeldetussenIndymediaende
DeutscheBahn:eenhyperlinknaareerderverbodeninforma-
tiewerdzelfookverboden.3 Indymediawistdatdelinknaar
verbodeninformatieverwees.Ditcriteriumwerdnaderuitge-
werktindiverserechtszakenrondMP3-zoekmachinesenlater
filesharingsites.Ineenzaaktussenauteursrechtenwaakhond
BREINendesiteZoekMP3werddelaatsteveroordeeldomdat
hijmoestwetendathet‘leeuwendeel’vandehyperlinksinde
databasenaarillegaalaanbodverwees,endaarooknogeens
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geldmeeverdiende.4 Latererechtspraak,vrijwelallemaalgein̈i-
tieerddoordatzelfdeBREIN,werktlangzaammaarzekertoe
naarhetcriterium“systematischenstructureelfaciliterenvan
inbreuk”.5 Eenincidentelehyperlinknaarietsillegaalswordt
mindersnelverbodengeacht,tenzijdeplaatserduidelijkdebe-
doelinghadomdatillegalemateriaalteopenbaren.6

Weten of moeten weten 
Eenhyperlinkmoetwordenweggehaaldalsdeplaatserofbe-
heerderweetofmoetwetendathijdaarmeemeehelptaaniets
onrechtmatigs(illegaals).Wanneerdathetgevalis,isnietin
éénalgemeneregeltezeggen.Eenbelangrijkeoverweginglijkt
mijhoe herkenbaar het onrechtmatig karakter van de ge-
linkte informatie is.Zou‘iedereen’datmeteenzien,ofver-
eistdateendiepgravendonderzoekdooreengespecialiseerd
advocaat?Ookkunnenjeeigenintentieseenrolspelen.Een
voetnootineenwetenschappelijkartikelnaareenracistische
tekstzalmindersnelverbodenwordendaneentekstdiehet-
zelfdestandpuntinneemtalsdegelinktetekst.7

Uitdehiervooraangehaalderechtspraakzijnondertussenwel
eenpaarvuistregelsteformuleren;

•Meteenhyperlinkverwijsjenaareenwerkdatbeschermd
is door auteursrecht.Datmag,ookalsdeaanbiedergeentoe-
stemmingvoorhetlinkenheeftgegeven.Pasalsjestelselma-
tigengrootschaliggaatlinkennaarzulkewerken,endaarook
nogeensgeldmeeverdient,handeljeonrechtmatig.

•Eenandereproblematischesoortlinkisdeverwijzingnaar
smadelijke, beledigende of racistische teksten.Hetver-
spreidenvanzulkmateriaalisonrechtmatig.Willensenwe-
tensdaarnaarlinkendaaromdusook.

•Eenhyperlinkkanooknaarstrafbarepublicatieszoalshaat-
zaaien of opruiing verwijzen.Alshetjouwbedoelingisom
diestrafbarepublicatiesondereennieuwpubliektebrengen,
danbenjemedeplichtigaandathaatzaaienofopruien.9

•Eenhyperlinknaareenillegaalinternetcasinoisin strijd met
de Wet op de Kansspelen.Hetaanbiedenviainternetvan
kansspelenwaarmeejegeldofprijzenkuntwinnenisverbo-
denzondervergunning.10 Eenhyperlinkleggennaarzo’nver-
bodenkansspelwordtdoorJustitiegezienalshet‘bevorderen’
vandeelnameaanzo’nillegaalspel.11

•Eenhyperlinkkansomsookinbreuk op een merk of han-
delsnaam zijn.12 Wiezijneigenproductofdienstadverteert
metdemerknaamvaneenander,pleegtmerkinbreuk.Dat
geldtookalsjedemerknaamineenhyperlinknaarjepro-
ductpaginaverwerkt.Meerovermerkrechtinhoofdstuk12.

Ben je aansprakelijk voor links in reacties?
De regels voor aansprakelijkheid voor materiaal van anderen geldt
ook voor hyperlinks. Als een reactie op een weblog dus een link bevat
waarvan je weet of moet weten dat deze naar iets onrechtmatigs ver-
wijst, moet je deze verwijderen. Anders kun je zelf aansprakelijk ge-
steld worden voor de schade. Profielensite CU2 werd in juni 2007
bijvoorbeeld niet aansprakelijk gehouden voor een inline link die een
gebruiker had gelegd op het forum, omdat ze die meteen weghaalde
toen daar een klacht over kwam. De fotograaf kon geen schadever-
goeding eisen van de site.8
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Inline links
Eenbijzonderevormvandehyperlinkishetzogeheteninline
linken.Hierbijwordteenafbeeldingdieopeenanderesite
staat,opgenomenindelopendetekst(Engels:in line with the
text).Zolijkthetnetofdieafbeeldingonderdeelisvandieweb-
pagina.Ditwordtsomsdoorrechtersalsnieuwe publicatie en
dusinbreukophetauteursrechtgezien,ookalkopieerjehet
werknietnaarjeeigensite.13

Daarnaastkunjedeeigenaarvandesiteeenhogerekening
voor dataverkeer bezorgen met zo’n
dieplink.Ditzalmeestalspelenbijdie-
plinksofembedded linksnaar filmsof
muziek,dieveeldataverkeerveroorza-
ken.Delinkomzeiltdandeadvertenties
ofandereinkomstenbronopdeoriginele

pagina.IneenrechtszaaktussenkrantenconcernPCMende
sitekranten.comvondderechterdeafwezigheidvanschade
éénvanderedenenomdesitenietteverbieden.14 Hetisech-
ternietuitgeslotendatdeeigenaarvaneensitemetsuccesde
schadevanzulkdataverkeerkanverhalen.

Embedded muziek- en filmgebruik
SitesalsYoutubegevenjedemogelijkheidomfilmpjesdirect
opjeeigensiteintevoegen.Datheetembedden. Defilm(ofhet
muziekwerk)kopieerjenietnaarjeeigensite,maardankzij
eenspecialecodewordthetwerkalsonderdeelvanjeeigen
sitegetoond,terwijlhetnogsteedsvanafdeoriginelesitekomt.

Als de film zonder toestemmingvandemaker opYoutube
staat,kandeauteursrechthebbendeooktegenditembedded

gebruikbezwaarmaken.Eenembeddedlinkiswatdatbetreft
nietandersdaneengewonelink.Weetje(ofmoetjeweten)dat
diefilmzondertoestemmingonlinestaat,danmagjeerniet
zomaarnaarlinkenendusooknietdezezomaarembedden.Of
derechthebbendejeookkanaansprekenopauteursrechten-
inbreuk,isminderduidelijk.15

Webpagina’s tonen in frames
Eenanderebijzonderemaniervanlinkennaareenwebpagina
isdezeoptenemenineenzogehetenframeset.Framesiseen
webtechniek waarbij meerdere pagina’s tegelijk worden
getoond.Zokaneenframeaandelinkerkantvandebrowser
een menu tonen, en een frame rechts de inhoud van de
geselecteerdepaginauithetmenu.Opdiemanierblijfthet
menualtijdophetscherm.Technischishetmogelijkomeen
individueelframeeenpaginavaneenanderesitetelatenzijn.
Hetlijktdannetalsofdiepaginaeigenlijkonderdeelisvande
eigensite.Ditisdusenigzinsvergelijkbaarmethethierboven
beschreveninline gebruikvanandermansafbeeldingen.

Mag embedden van de BUMA?
Het internet ontplofte in 2009 haast toen Buma/Stemra aankondigde
geld voor het embedden van muziek te gaan vragen, ook van blog-
gende of hyvende particulieren. Hiervoor zou 780 euro per jaar betaald
moeten worden, omdat dit een “secundaire openbaarmaking” van de
muziek zou zijn. Na een heftige blogcampagne en Kamervragen over
hyvende meisjes met K3-muziekjes besloot B/S het voorstel voorlopig in
te trekken.16 Eerst alleen voor particulieren, en op de valreep ook voor
zakelijke gebruikers omdat een deal met Youtube was gesloten waarbij
alles afgekocht werd. De intrekking geldt echter alleen voor 2010, dus
in 2011 zal deze discussie opnieuw aangezwengeld worden.

Inline linken naar afbeeldingen of
films kan inbreuk op het auteursrecht
zijn. Ook kun je mensen hiermee op
kosten jagen voor het dataverkeer.
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EenvoormaligBatavus-dealergebruikteframesominformatie
vandeBatavus-sitealsonderdeelvanzijneigensitetelaten
zien.Batavushadechtertechnischemaatregelengetroffenom
tevoorkomendathunpagina’s“geframed”werden.Hierop
staptededealer(Vriend)naarderechteromeenverbodop
dezetegenmaatregelteeisen(!).

DerechterconcludeerdedatBatavushetrechthadomframen
tegentegaan,omdathetmisleidendwasvoordebezoekersvan
desitevanVriend.17 DiekondendeindrukkrijgendatVriend

nogsteedseenofficiëledealerwas.Ook
beslistederechterdatersprakewasvan
inbreukophetauteursrecht,omdathet
leek alsof het materiaal door de dea-
ler zelf werd gepubliceerd.Hetisvol-
gensdeAuteurswetniettoegestaanom

jevoortedoenalsdeauteurvanandermanswerk.

Zoekmachines en linksites
Linkverzamelingen,zoalsstartpagina’s,deOpenDirectoryof
Yahoo!zijnalzooudalshetinternet.Hetislegaalomderge-
lijkesitestebouwen,omdatlinkenopzichzelftenslottelegaal
is.Ookhiergeldt,pasinbijzondereomstandighedenwordtdat
anders.

Eenzoekmachineisvolgensdewetnetzogoedeenprovider
van informatiediensten als een website-beheerder. Een
verschil is wel dat zoekmachines met een volledig
geautomatiseerd proces het web doorlopen, en gevonden
werkenineenindexplaatsen.Debeheerderscontrolerenhet
materiaaldusniet.Voorzoekmachineszoudanookhetzelfde

moetengeldenalsvoor‘gewone’internetdienstverleners:zij
zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van hun database,
totdatzijgewezenwordenopillegalezaken.Ditisjuridisch
echternoggeenuitgemaaktezaak.18

Eenzoekmachinemag linksaanbiedenzonderdatzedeze
hoefttecontrolerenoffilteren.Zelfsalszeweetdaterlinks
tussenkunnenzittendienaaronrechtmatigepublicatiesver-
wijzen.Zoekmachineshebbennormaalalsdoelhethele webte
indexerenendoorzoekbaartemaken,
endatdaarbijonrechtmatigeinforma-
tiemeegenomenwordtisdanonvermij-
delijk.Zolangdatmaareenrelatiefklein
deelvanhettotaalis,kandatdezoek-
machinenietverwetenworden.

Paswanneerdeillegalezakeneengroot
deelvandeinhoudvormen,kaneenzoekmachinedaarvooraan-
sprakelijkworden.BijdeZoekMP3-zoekmachinewasdatzo.19

Debeheerdersvandezemuziekzoekmachinewistendat“het leeu-
wendeel van de openbaarmakingen op het World Wide Web van mp3-
muziekbestanden ongeautoriseerd is”.Ookwistmendathaarbe-
zoekersmetnamenaardiemp3’szoudenzoeken.Bovendien
verdiendemengeldmetadvertentiesbijdielinks.

Degrenzenvoorlinksitesenzoekmachineszijndus:
•hetsoortmaterialendatjeindexeert(waarjelinksnaarver-
zamelt)wordtoverwegendillegaalaangeboden,en
•je weet dat je bezoekers met name naar de illegaal
aangebodenmaterialenzoeken,en
•jeverdientdaargeldmee.
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Andermans site via frames integreren
in je eigen site mag niet als daardoor
de indruk ontstaat dat je een relatie
met die andere site hebt.

Linksites en zoekmachines mogen links
naar illegaal aanbod bevatten. Pas als
ze overwegend naar illegaal aanbod
linken en daar ook geld mee verdie-
nen, komen ze in de gevarenzone.



Hoe link ik legaal?

1. Linken is in principe legaal. Als je niets bijzonders
doet, is er dus niets aan de hand.

2. Opzettelijk linken naar smadelijke, racistische of dis-
criminerende inhoud kan strafbaar zijn. Doe dat dus
niet.

3. Plaats geen inline links naar afbeeldingen op ander-
mans site, tenzij je toestemming hebt. Dat veroor-
zaakt extra dataverkeer bij die ander, en hij kan je
daarop aanspreken.

4. Als je muziek of films wilt ‘embedden’ ofwel via een
hyperlink wilt opnemen op je site, let dan op of het
werk legaal online staat op de originele site.

5. Maak je gebruik van frames, maak dan duidelijk dat
je geen banden hebt met andermans site die in een
frame op jouw site verschijnt.

6. Richt je je met linkverzamelingen specifiek op illegaal
aangeboden materiaal, en verdien je ook nog eens
geld met je site, dan kun je in de problemen raken.

7. Vraagt iemand je om een link naar plaatjes, filmpjes
of iets dergelijks op zijn site te verwijderen, doe dat
dan. Voor gewone links is geen toestemming nodig.
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Ongewenste links
Zoekmachinesproberenzoveelmogelijkrelevanteinformatie
aantebieden,maarnietiedereenisblijmetderesultaten.Het
kangebeurendatdezoekmachineeenverkeerdeassociatie
legt,bijvoorbeeldomdatiemandsnaammetsekssitesinver-
bandwordtgebrachtomdatdiesekssitesdienaamgebruiken
ombezoekerstetrekken.Tochzijnzoekmachinesdaarniet
aansprakelijkvoor.Ditblijktuiteenvonnisvanmei2007over
zoekmachineGoogle.20 Hetgingdaaromlinksnaarsekssites
dieverschenenwanneermensennaar een tv-presentatrice
zochten.Googlekonredelijkerwijsnietwetendatdezelinks
zoudenverschijnenbijdezezoekopdrachtenwaserdanook
nietvooraansprakelijk.

Bijmagneetwoordenengesponsordelinkskanditanderslig-
gen.Gebruikvanmerknameninhyperlinks,webpagina’sof
domeinnamenkaninbreukophetmerkrechtzijn.Daarover
meerinhoofdstuk 12.

Mag ik dieplinken naar een artikel?
Direct linken naar een specifieke pagina kan betekenen dat be-
zoekers de hoofd- of categoriepagina mislopen, en daarmee ook
de ad ver ten ties op die pagina’s. In 2000 probeerde uitgeverij PCM
dan ook te verbieden dat Kranten.com zulke ‘dieplinks’ naar haar
nieuwsberichten zou leggen. De rechter oordeelde echter dat PCM
zelf best advertenties op de nieuwspagina’s zou kunnen zetten.21

De gemiste inkomsten waren dus haar eigen schuld, en
Kranten.com mocht gewoon blijven dieplinken. 
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BijeenartikeloverJohanCruijffhoortnatuurlijkeen
foto.Ofmisschienweleenfilmpje.Viainternetzijn
razendsnelduizendenmogelijkefilmpjes,animaties

ofgeluidsopnamesvandegrotevoetbalmeestertevinden.Al-
leen,opbijnaaldiematerialenzitauteursrecht.Endatbete-
kent dat gebruik van dat materiaal vaak alleen mag met
toestemming.Maarhoekomjedaaraan?Enzijneruitzonde-
ringen?

Inplaatsvanandermansfototegebruiken,zoujenatuurlijk
zelfeenfotooffilmopnamekunnenmakenalsjeCruijfftoe-
valligtegenhetlijfloopt.Alleen,gebruikvandieafbeeldingen
magnietzomaar.Cruijffheeftimmersportretrecht.Hoever
reiktdateigenlijk?

Het recht van de maker
Wieietsschrijft,tekent,fotografeert,componeertofprodu-
ceertheeftdaartotzeventigjaarnazijnoverlijdenauteurs-
rechtop.1 Ditgeldtvolautomatisch.Jehoeftalsauteurnietsaan
tevragenenzelfsgeencopyright notice bijjewerktezetten.

Hetauteursrechtgeeftdemakervaneenwerkhetrechtomop
tetredentegenelke‘openbaarmaking’en‘verveelvoudiging’
vanzijnwerk.Hijmagdezehandelingenverbieden,ofergeld
(royalties)voorvragen.
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Ditzijnmetopzetheelbredebegrippen:zokunnenooknieuwe
technologischeontwikkelingenonderhetauteursrechtgevan-
genworden.Indepraktijkkomenzeophetvolgendeneer:

• Verveelvoudiging is,grofweg,hetovernemen(kopiëren)van
eenwerk.Hierondervallenookvertalingen,muziekschikkin-
gen,verfilmingenentoneelbewerkingenmakenvaneenbe-
staandwerk.Eenkopiepere-mailversturen,ofviaeenweb-
sitelatendownloaden,isookeenverveelvoudigingvanhetwerk.

•Onderopenbaarmaking valtdeverspreidingvanexempla-
renenelkedistributieinniet-materiëlevorm,zoalsuitzen-
ding op radio of TV of een openbare voordracht. In het
algemeenwordteenwerkopenbaargemaaktalshetterbe-
schikkingkomtvanhetpubliek,ongeachthetmedium.Ook
distributieoverinternetteltalsopenbaarmaking.Bijelektro-
nischedistributiewordenkopieën(verveelvoudigingendus)
gemaaktenverspreid.

Beschermdwerkmagjenietzomaargebruiken.Daarhebjetoe-
stemmingvoornodig.Meestalgebeurtdatindevormvaneen
licentie(ziehoofdstuk10).Maarerzijnookuitzonderingenop
hetauteursrecht.Dezewordenlaterindithoofdstukbesproken.

Uitvoeringen zijn ook beschermd
Ookdeuitvoerendartiestvaneenmuziekwerkkanoptreden
tegenmensendiezijnuitvoeringvanhetwerkopnemenofre-
produceren,ofeenopnameverspreidenofuitzenden.Hetdoet
erhierbijniettoeofhetwerkauteursrechtelijkbeschermdis.
Rechtenopeenuitvoeringhetende‘naburigerechten’omdat
zeaanverwant(naburig)aanhetauteursrechtzijn.2

ZomagjebijvoorbeeldgerusteenmuziekwerkvanBeethoven
naspelen.Normaliterzoudatinbreukophetauteursrechtzijn.
Beethovenisechteralmeerdan70jaardood,endeauteurs-
rechtenzijndusvervallen.Jemagechternietzomaareenuit-
voering van een muziekwerk van Beethoven door iemand
andersopnemenendieopnameverspreiden.Ditmaakt in-
breukopdenaburigerechtenvandieuitvoerendartiest.

Eenopnamevaneenmuziekwerkopbijvoorbeeldeencompact
disc,ofeenvastleggingvaneenradio-uitzending,isalsnabu-
rigrechtbeschermdtot50jaarnahetmakendaarvan.Alsde
makervanhetmuziekwerknoggeen70jaardoodis,isdeop-
namevandatmuziekwerkooknogeensauteursrechtelijkbe-
schermd.Erisdandustoestemmingnodigvanzoweldeauteur
alsdemakervandeopnameomdezetegebruiken.

Criteria voor bescherming
Omvoor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te
komen,moeteenwerkoorspronkelijkzijnindiezindathet
gaatomeen“eigen intellectuele schepping”vandeauteur

BUMA, Stemra, SENA, BREIN: wie doet wat?
Veel artiesten en maatschappijen kiezen ervoor zich aan te sluiten
bij collectieve rechtenorganisaties. Een gebruiker van hun werk
hoeft dan alleen bij die organisatie royalties te betalen. Er zijn zo’n
20 van zulke organisaties. De BUMA is de bekendste: zij werkt
voor muziekauteurs. Stemra incasseert royalties voor reproducties
op CD en DVD. En de SENA gaat weer over de naburige rechten.
Stichting BREIN is geen rechtenorganisatie maar treedt op tegen
grootschalige inbreuk op auteursrecht (en iedereen die daar direct
of indirect iets mee te maken heeft) bij films en muziek. 
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ervan.3 Ermoetmetanderewoordeneigencreativiteitvande
makerteherkennenzijninhetwerk.Bijtekst,tekeningen,
schilderijenendergelijkeisditbijnaaltijdhetgeval.Eenheel
zakelijkgeschreventekstiszo’nbeetjedeenigeuitzondering.

Bijfoto’sligthetietsmoeilijker.Devereistecreativiteitkan
hierliggeninbijvoorbeelddeinvalshoek,decompositievan
hetgefotografeerde,debelichtingenzovoorts.Indepraktijk
blijktdatderechteralsnelaanneemtdatersprakeisvaneen
originelefoto.Puurmechanischtotstandgekomenfoto’s,zoals
uitpasfotohokjesenbeveiligingscamera’s,zijnnietbeschermd.
Eentwijfelgevalzijnscansenfoto’svanschilderijen,waarover
hiernameer.

Ooklastigzijnwebsites,metnamewebwinkels:dielijkenvaak
sterkopelkaar,maardatiszekernietaltijdinbreukopau-
teursrecht.Veelvandelayoutvanwebwinkelsisingegeven
doorwatdeklantverwacht,ofteweldekeuzeiszoalsiedereen
hetdoet.Zulkekeuzesleverengeenbeschermingop.4

Beschermde bewerking
Eenbewerking van een anderwerk kan op zichzelf ook au-
teursrechtelijkbeschermdzijn.Deeisisdandatdemakervan
debewerkingerzijneigenintellectuelescheppingvanheeftge-
maakt.Wanneerdaaraanisvoldaan,isnatuurlijklastigtezeg-
geninhetalgemeen.Eenvuistregelisdateenreproductiedie
streefthetorigineelzoletterlijkmogelijk(“technischperfect”)
natebootsen,nietbeschermdis.Een oude tekening op de scan-
ner leggen is dus niet creatief.Wélcreatiefiseen19e-eeuw-
setekstherschrijveninmoderntaalge-
bruik,omdatjedaareigenwoordkeuzes
envertalingvansituatiesnaarhetheden
moetmaken.

Of een bewerking zelf beschermd is,
speeltmetnamebijfoto’sofscansvan
schilderijen.Meestalzijndiegerichtop
eennatuurgetrouwereproductievanhetorigineel.Zulkefo-
to’sofscanszijnnietbeschermd.7 Hetzelfdegeldtvoorzuiver
functionelefoto’svandingen,bijvoorbeeldeenflesshampoo
opeenwitteachtergrond.8 Eenreproductiemeteigencreati-
viteit,bijvoorbeeldschaduwspeloforigineelgekozenfocus,zal
mogelijkwelbeschermdzijn.

Overnemen van relevante stukjes
Opgrondvanhetcitaatrechtmageenrelevantdeelvaneen
werkvaniemandanderswordenovergenomen(welmetbron-
vermelding).Ditmagbijvoorbeeldvooreenaankondiging,be-
spreking,kritiekofbeoordeling.Hetcitaatrechtgeldtookvoor
beeldofgeluid.Hetisdustoegestaanomeenfoto,muziek-
fragmentofeenclipuiteenfilmovertenemenindecontext

Wanneer is mijn idee beschermd?
Een idee, zoals een website- of spelconcept, is moeilijk te bescher-
men. Een uitgewerkt draaiboek of Photoshop-ontwerp is waar-
schijnlijk wel beschermd. Anderen mogen wel het achterliggende
concept opnieuw (op hun eigen manier) uitwerken. Deponeren van
een idee is daarbij irrelevant. Een niet-beschermd idee is ook na re-
gistratie bij Belastingdienst, notaris of commercië� le dienst niet be-
schermd.5 Verder zijn alleen de creatieve aspecten van je concept
beschermd. Webwinkels hebben bijvoorbeeld allemaal een menu
met categoriee�n en bij elk product een overzicht met informatie en
prijs. Dat is niet creatief.6
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Een foto van een schilderij kan au-
teursrechtelijk beschermd zijn, zelfs als
het schilderij dat niet (meer) is. Een
foto die het schilderij zo exact mogelijk
reproduceert, is echter meestal niet
 beschermd.
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vaneencitaat.Bijeencitaatisaltijdbronvermeldingverplicht.
Citeerjebeeld,noemdanookaltijddenaamvandefotograaf
alsdiebijhetorigineelookgenoemdis.

Nietelkovernemenvaneenfragmentisdaarmeeautomatisch
eencitaat.Hetfragmentmoetwordenovergenomenvooréén
vandetoegestanedoelen:aankondiging,bespreking,kritiekof
discussie,ofeendaarmeevergelijkbaardoel.Dealgemeneregel
isdatersprakemoetzijnvaneenvoldoendeduidelijkinhou-
delijkverbandtussenfotoentekst.Jehoeftnietpersehetge-
citeerdemateriaalzelftebespreken,maardatmateriaalmoet
weleenfunctiehebbeninjeeigenwerk.9 Ookmaghetcitaat
nietneerkomenopeenverkapteexploitatievanhetorigineel.10

Eenpaarvoorbeeldenvantoegelatencitaten:

•Bijaankondigingofbesprekingvaneenboekdecoverofeen
kenmerkendeillustratieuithetboeklatenzien.

•Bijeenreactieopeentekstvaneenanderdiversefragmenten
aanhalenomdaarvervolgensinhoudelijkoptereageren.

•Bijuitlegvanhoebepaaldesoftwarewerkteenscreenshot
latenzienvandiesoftware.

•Bijhetverkopenvaneenproducteenkleine fotovandat
productlatenzien.12

•Bijeenhyperlinknaareenwebpaginaen-
keleregelspluséénverkleindplaatjevan
diepaginalatenzien.13

•Bijeenbesprekingvaneenmuziekwerk
eenkortaudiofragmentlatenhoren.

• Bijeenbesprekingvaneenfilmenkele
filmfragmentenvertonen.14

Hergebruikvaneenwerkalsversieringisdaarentegenniettoegestaan.
Zomaareenplaatjevaneenmolentonenbijeenartikelovermolens
isgeenbeeldcitaat.Datplaatjeheeftgeenbandmethetartikel.Gaat
hetartikelovereenspecifiekemolenentoonjeeenkleinfotootjevan
diemolen,danisdatmeerdanversiering.15 Datzalmeestalwelmogen,
zolangdefotomaarnietdeoverhandkrijgtbijjeartikel.Eengrotefoto
mettweezinnenoverwatdaaroptezienis,isgeengeldigcitaat.

Citaatrechtwordttrouwensnogweleensaangeduidmetde
termfair use.Datkloptniet:fair use bestaatalleenindeVer-
enigdeStaten.Ietskanmakkelijkeenfair ofeerlijkgebruikzijn
van een werk, maar daarmee is het nog lang geen citaat.

Mag een plaatje van 194x145 altijd?
Er wordt nog wel eens beweerd dat een afbeelding mag worden
overgenomen zolang deze maar maximaal 194 bij 145 pixels
groot is. Die getallen komen uit een rechtszaak over huizenzoek-
machine Jaap.11 De site gebruikte afbeeldingen van huizen als
links naar de advertentie bij Funda. Dit was een toegelaten doel
voor een beeldcitaat. De rechter bevestigde dan ook dat de site
haar plaatjes van 194x145 pixels mocht blijven tonen. Maar dit
is geen algemene regel. Of iets een geldig beeldcitaat is, hangt
vooral af van het doel van het gebruik. Niet alleen maar van de
omvang van het plaatje.

Hergebruik van beeld of geluid als
versiering is geen geldig citaat. Dit
mag alleen met toestemming. Een
beeldcitaat moet een duidelijke
functie hebben.
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toegestaan.Ermagnietmeerwordenovergenomendanrede-
lijkerwijsnodigisomdeparodieherkenbaartelatenzijn.18 Een
anderebelangrijkeeisisdatdeparodieeenparodieophetori-
gineelmoetzijn.Datwilzeggen,ietsisalleeneenparodieals
datorigineelbelachelijkgemaaktofbespotwordt.Personages
ofsituatiesuithetenewerkgebruikenomeenanderwerkbe-
lachelijk temaken, is juridischgeziendusgeen toegestane
parodie.19

Debedoelingvandeparodiemoetzijnhetorigineelvoorgekte
zettendooreenoverdrevencontrastdaarmee.Natuurlijkmag
eenparodiërendwerkverkochtworden,maaralshetwerkalte
duidelijkconcurreertmethetorigineel,isergeensprakevan
eenparodie.Ookmagdeparodienietnodeloosafbreukdoen
aanhetorigineelofdereputatievandiensmaker.20

Schadeclaims en boetes
Wieandermanswerkgebruiktzonderlicentieofgeldigberoep
opéénvandegenoemdeuitzonderingen,pleegtinbreukophet
auteursrecht.Derechthebbendekaneisendatjedaarmeeop-
houdt,maarhijkanookeenschadevergoedingclaimen.Dit
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Invoeringvanfair use inNederlandzoueengoedideezijn,maar
iswaarschijnlijkonhaalbaar.16

Openbare kunst
Kunstwerkenzoalsstandbeeldenofafbeeldingenzijnauteurs-
rechtelijkbeschermd.Eenfotomakenvaneenschilderij,ofeen
standbeeldnatekenen,magdannietzondertoestemmingvan
dekunstenaar.Datiseenverveelvoudiging.Nuzijnzulkekunst-
werkenvaakopofaandeopenbarewegtevinden.Indatgeval

maghetkunstwerkwelwordengefoto-
grafeerd, nagetekend enzovoorts, mits
hetmaargaatomeenafbeeldingvanhet
werk“zoalshetzichaldaarbevindt.”17

Eenfotovaneenpleinmetdaaropeen
standbeeldisdustoegestaan.Eenclose-
upvanhetstandbeeldniet,alsdiezoda-

nigisdatalleenhetstandbeeldennietsmeervandeomgeving
zichtbaaris.Uitknippenvaneenbouwwerkuiteenfotoenals
logoopjebriefpapieropnemenmagookniet.

Als je foto-compilatievanopenbarekunstwerkenmaaktop
grondvandezeuitzondering,magjepermakerhooguiteen
paarvandienswerkeninhetcompilatiewerkopnemen.

Bespottende nabootsing
Deparodie,eenbespottendenabootsingvaneenanderwerk,is
eenpopulairgenre.Omeenparodiegoedtelatenslagen,moe-
tenerstukkenvanhetorigineelwordenovernomen.Normaal
ishetovernemenvanconcretedelenvaneenwerkinbreukop
het auteursrecht,maar inhet kader van eenparodie is dit

Kunst die aan de openbare weg te vin-
den is, mag je fotograferen en de fo-
to’s mag je publiceren. Zolang de foto
maar het kunstwerk in de oorspronke-
lijke context laat zien.

En wat nu als mijn site gratis is?
Veel websites worden gemaakt door hobbyisten zonder enig winst-
oogmerk. Ook zij willen vaak graag foto’s of ander beeldmateriaal
gebruiken als onderdeel van hun site. Dergelijk gebruik is heel klein-
schalig, en de kans is bijzonder klein dat de fotograaf hierdoor
schade lijdt. Toch moet ook voor dit soort gebruik toestemming ge-
vraagd worden. Ook als er geen sprake is van een commercieel
oogmerk, of wanneer de webmaster het presenteert als reclame
voor de maker van de foto. 



magopzichaltijd,hetisnietverplichtomeerstgelegenheid
tegevenomhetinbreukmakendewerkteverwijderen.21

Eenprobleembijveelonlinepublicatiesisweldatheelmoeilijk
vasttestelleniswatdeschadenupreciesis.Bijeenomgesto-
tenvaasisdatduidelijk,maarwelkbedragzetjeopeenfoto
opeenblogofeentekstineenforumpost?Fotografenentekst-
schrijverszijnvaakgeneigdhungewonetariefvoorkranten
entijdschriftentefactureren,maardatismeestalnietterecht.
Hetschadebedragmoetindebranchegebruikelijkzijnenook

nogeenspassendbijdesituatievande
kopieerder.Eenweblogmet30bezoekers
permaandisnietvergelijkbaarmeteen
krantmetoplagevan50.000.

Nogdiscutabelerwordthetbijdeverho-
gingenvoorgebruikzondertoestemming,meestalberekendals
2of3keerhetnormaletarief.Dezeverhogingenstaanindemo-
delvoorwaardendiedeNederlandseVerenigingvoorJournalis-
tiek(NVJ)endeFotografenfederatiehanteren,maarinfeitezijn
zenergensopgebaseerd.22Het zijn verkapte boetes, en boetes
kennen we niet in het gewone (civiele) recht.DeFotografen-
federatiepubliceerdetot2003ooknogeens(hoge)richtprijzen,
maartrokdieinnadatdeNederlandseMededingingsautoriteit
enkeleandereorganisatiesboeteshadopgelegdvoorhetgeven
vanadviesprijzen.23

Derechtspraakkeurtdergelijkeverhogingentegenwoordigdan
ookmeestalaf,tenzijerbijzondereomstandighedenzijnzoals
datmenalvakerzakenmetelkaardeedofersprakewasvan
opzettelijk negeren van de (bekende) licentiecontracten.24

Ineengeruchtmakendezaakmoesteenvijftienjarigewebsi-
tebouwerzo’n4.000eurobetalenvoorgebruikvaneenfoto,
maardaarbijwasdehoogtevandeschadeclaimnietbetwist.25

Deoudersvandejongenwarenoverigensnietaansprakelijk
voorhetbedrag.26

Portretrecht
Wiealzijnbeeldmateriaalzelfmaaktennooiteenstandbeeld
ofschilderijvaneenanderopdefotozet,heeftnietstemaken
metauteursrechtenvananderen.Erisechternogeenander
aspectwaarjebijgebruikvanfoto’sopinternetrekeningmee
moethouden.Hetgebruikvaneenportretmagnamelijkniet
zomaar:hiervoorgeldthetportretrecht.

Eenafbeeldingvaniemandsgezichtisdemeestvoorkomende
vormvaneenportret.Hetisechternietdeenigemogelijkheid.
Eenpersoonkanookdooreenkarakteristiekelichaamshouding
herkenbaarzijn.27 Denkbijvoorbeeldaaneensilhouet-afbeelding
vanCharlieChaplin.Hetbekende“zwartebalkje”overiemands
gezichtisdusnietperdefinitiegenoegomteconcluderendat
defotogeenportretmeeris.28

Mag ik muziek in een podcast gebruiken?
Bij een podcast bied je muziek in MP3-formaat aan. Dat is een
openbaarmaking. Voor veel populaire muziek heb je daarvoor een
BUMA-licentie nodig. De BUMA biedt ‘webcasting’ licenties aan
voor radiostations op internet. Deze licenties zijn voor privéperso-
nen vaak veel te duur. Vandaar het initiatief van ‘podsafe’ muziek.
Deze is gratis te gebruiken in podcasts. Veel podsafe muziek is Cre-
ative Commons (zie hoofdstuk 8), maar dat hoeft niet altijd.
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De schade bij auteursrechtschending op
een blog kan niet zomaar gelijkgesteld
worden aan het tarief van de fotograaf.



Hetportretrechtishetstrengstwanneerdefotoinopdrachtis
gemaakt.29 Zo’nfotomagnietzondertoestemmingvandege-
portretteerdewordengepubliceerd.Professionelefotobureau’s
gebruikenhieromdezogehetenmodelrelease,eenverklaring
vaneenmodeldatzijnofhaarportretopeenbepaaldemanier
magwordengepubliceerd.

Redelijk belang tegen publicatie
Demeeste foto’szullenzonderexplicieteopdrachtworden

gemaakt.Dewetisdanietsminderstrikt:
er is geen toestemming nodig van de
geportretteerdenomdefototemogen
publiceren.30Defotograafmoetdanwel
inschattenofpublicatienadeligzouzijn
voor de mensen op de foto. De wet
noemtdateen“redelijkbelangdatzich
tegen publicatie verzet”. Als er zo'n

belangis,danmagdefotograafnietpubliceren.

Dewetdefinieertnietwelkebelangenerzijnenwanneerzere-
delijkzijn.Inderechtspraakzijnerdriebelangrijkecatego-
rieënbedacht:

•Privacybelang:publicatievaneenfotokaniemandsprivacy
schenden(zieookhoofdstuk4).Ongewenstepublicatievan
portrettenvanintiemesituatieszijnbijvoorbeeldvrijwelal-
tijdeeninbreukopdeprivacyvandegeportretteerde.31 Maar
in2009werdeenneutralefotovaneentoevalligepassantniet
alsschendingvandiensportretrechtgezien,ookalliepzein
eenstrakjoggingbroekje.32

•Financieel belang:Eenbekendepersoonkaninveelgevallen
geldvragenvoorgebruikvanzijnportret.Eenfotometzijn
gezichteropmagdannietzomaarwordengepubliceerd.33

•Commercieel belang: ookonbekendepersonenhoevenniet
tetolererendateenandercommercieelgewinhaaltmethun
foto.Wieineenszichzelfterugzietineenreclamefolder,kan
daartegenoptreden.34

Hetfeitdatdefotoietstoontdatopdeopenbareweggebeurt,
is inprincipeniet relevant.Ookopde
openbareweg heb je een zekeremate
vanbeschermingvandeprivacy.35 Maar
privacyisnietabsoluut.Defotograafkan
eeneigenbelanghebbendatpleitvoor
publicatie.Denkbijvoorbeeldaanvrije
nieuwsgaring.Alsdenieuwswaardevaneenfotogroterisdan
hetprivacybelangvandegeportretteerde,magdefotoworden
gepubliceerd.36

Bijdieafwegingkunnenallerleifactoreneenrolspelen.Hoe
bekenderdepersoon,hoesnellerdefotonieuwswaardeheeft.
Maarhoebeslotenerdesituatie,hoegroterhetprivacybelang.
EenBekendeNederlanderfotograferenterwijlhijligttezon-
neninzijnachtertuinheeftzeldennieuwswaarde,maarlegt
weleenprivésituatievast.Zo’nfotomagdannietwordenge-
publiceerd.Eenpolitieagentdiegewoonaanhetwerkis,mag
jeopdefotozettenzolangjehemnietindewegloopt.Bijpu-
blicatiezuljemeestalwelzijngezichtmoetenafbalken.37
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Een belang hebben is niet altijd genoeg
om publicatie tegen te kunnen houden.
De fotograaf kan een eigen belang
hebben dat zwaarder weegt.

Als een portretfoto in opdracht ge-
maakt is, mag publicatie alleen met
toestemming van de geportretteerde.
Bij ‘toevallige’ foto’s mag publicatie als
er geen redelijk belang te bedenken is
tegen publicatie.



Onbekende maker
Vanveelwerkopinternetisnietbekendwiedemakeris.Erzijn
eenhoopsitesdieoveralbeeldmateriaalvandaanhalenomdat
viahuneigensiteofeenCD-ROMteverspreiden.Ookkopiëren
mensenvaakplaatjesvanelkaar.Hetisdanonbegonnenwerk
omteachterhalenwienoudateneplaatjeofdiefotogemaakt
heeft.Auteursrechtelijkgezienbetekentditdatjedefotoofhet
plaatjenietmaggebruiken.Hetisdeverantwoordelijkheidvan
degebruikeromvanalleauteursrechthebbendentoestemming
tekrijgenvoorgebruikvanhunwerk.Weetjenietwiedemaker

is,danmagjehetwerknietpubliceren.
Ditgeldtoverigensookvoorsoftware;zo-
geheten ‘abandonware’ is dus juridisch
gezienvaakillegaal.38

Werkniet kunnengebruikenomdatde
makeronvindbaaris,isvaakonacceptabel.DeStichtingFoto
Anoniem(eenonderdeelvandeStichtingBurafo)iseencentrale
instantiemeteenuitgebreidadressenbestandvanfotografen.39

Destichtingprobeertopverzoekdefotograafteachterhalen,en
steltdevragerincontactmetdefotograaf.Dankunjehemtoe-
stemmingvragen.Lukthetvindenniet,dansluitjemetdestich-
tingeencontractwaarbijzij inruilvooreenvergoedinghet
risicoopzichnemen.Destichtingvrijwaartjedantegenalleaan-
sprakenvandefotograafalsdielaterineenskomtklagen.

Natuurlijkkunjeookgewoondefotopubliceren,maardanheb
jeweleenlastigjuridischprobleemalsdiefotograaflaterboze
brievenstuurt.Diekandaneenschadevergoedingeisen,die
weleenshogerkanzijndanwatjeaanstichtingFotoAnoniem
zoubetalen.

Weeswerken
Hetbovenstaandestaatindejuridischeliteratuurbekendals
hetprobleemvandeweeswerken:boekenenanderewerken
waarvanderechtensituatieonduidelijkismaarwaar(waar-
schijnlijk)nogwelauteursrechtoprust.40 Hetherpublicerenof
opinternetzettendaarvaniseengrootrisico.Mochtdeauteur
zichalsnogmelden,dankanhijforseschadeclaimsneerleggen.
Alsgevolgdaarvanblijvenveelarchievenonontslotenengaan
zulkewerkensomszelfsfysiekverlorenomdatinscannenof
restaurerendannietzinvoliszolanghetjuridischrisiconiet
teregelenis.41 Ditiswatmijbetreftéénvandebelangrijkste
problemenvandehuidigeAuteurswet.Als je de maker van een foto niet kunt

vinden, mag je de foto niet gebruiken.
Via Foto Anoniem kun je een regeling
treffen.
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7Eerlijk zullen we alles delen

Neembreedbandinternetendownloaddelaatstemu-
ziekenfilms,zoadverterenveelinternetproviders.
Dathoeftnietpersebijwebwinkels:dankzijfilesha-

ring softwarezoalsKaZaAofBittorrentishetbinnenhalenvan
allerleiwerkheeleenvoudiggeworden.Meedoenenjeeigen
collectiedelenisookeenkwestievaneenpaarmuisklikken.
Veelmensendelenalleengeenvakantiefilmsofeigencompo-
sitiesmaarpopulairemuziekofdelaatsteHollywoodfilms,en
daarzijndeuitgeversenfilmstudio’sbepaaldnietblijmee.Wie
kunnenzij aansprakelijk stellenvoorde inbreukenophun
rechten?

Legaal downloaden
Erzijnnogsteedsveelmisverstandenoverwaternuwelen
nietmagmetfilesharingsoftwarezoalsKaZaA.Desoftwarezelf
isvollediglegaalenmagdusgewoongebruiktworden.1 Ook
hetverspreidenvanbestandenviadergelijkesoftwareisniet
automatischverboden.Iedereenmagzijneigenvakantiefilm-
pjes,foto’senanderewerkenzonderproblemenverspreiden
opdergelijkenetwerken.Pasophetmomentdatdeauteurs-
rechtenopdiebestandenbijiemandandersliggen,wordthet
problematisch.2

Hetverspreiden van beschermd materiaal mag alleen met
toestemming vanderechthebbende.Hetmaakthierbijnietuit
ofhetverspreidengratisofvoorgeldgebeurt.Ookdoetheter
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De Auteurswet in een notendop

1. Een tekst, foto, film of ander werk is beschermd als
de maker er creativiteit voor nodig heeft gehad.

2. Een uitvoering van muziek of toneel is beschermd
zelfs als het werk dat wordt uitgevoerd niet meer
onder auteursrecht valt.

3. Registratie of aanvragen van auteursrecht of zelfs
maar een copyright notice is niet verplicht.

4. Voor gebruik van beschermd werk heb je toestem-
ming van de maker nodig, tenzij je onder een wet-
telijke uitzondering valt.

5. De belangrijkste uitzondering is het citaatrecht: je
mag een kort stukje overnemen om een bespreking,
kritiek of aankondiging van een werk te doen. Bron-
vermelding is verplicht.

6. Kunstwerken zijn ook beschermd. Maar als ze in de
openbare ruimte staan, mag je er foto’s van maken
en die publiceren.

7. Bij portretfoto’s moet je rekening houden met het por-
tretrecht. Als publicatie van de foto de privacy van
de geportretteerde kan schenden, of als de foto een
commercieel doel heeft, kun je het beste toestemming
vragen.

8. Ook als je site gratis is, kun je inbreuk op auteurs-
rechten plegen. Wel zullen de schadevergoedingen
soms lager uitvallen, maar reken daar niet op.



niettoedatdeontvangeraleenlegaalgekochteCDofDVDmet
hetzelfdewerkheeft,ofdathijbeloofthetbinnen24uurtezul-
lenkopenofhetbestandwegtegooien(ofwelkeanderesmoes
danook).Erisgeenenkeleuitzonderingopgrondwaarvanmen
bestandenviafilesharingmagverspreidenzondertoestem-
mingvandeauteursrechthebbende.

Aandeanderekant(bijdedownloader)iserweleenuitzonde-
ringindewet.Iedereenmageenzogeheten‘thuiskopie’maken,
mitsdiemaarnietverderverspreidwordt.Endatmagookzon-
derdatjehetorigineelgekochthebt.3 Metanderewoorden,het
downloaden van een werk via een filesharing netwerk is te
zien als een thuiskopie,mitsdepersoondiehetwerkdownlo-
adtditmaaraanniemandandersgeeft.Sommigefilesharing
softwareistrouwenszoingestelddatalleswatjedownloadt,
automatischookweerwordtverspreid.Indiesituatiebenje
dusnietlegaalaanhetdownloaden.

Dezeregelinggeldtoverigensnietvoorsoftware.4 Daarmagje
eenreservekopievanmaken,maardaarvoormoetjewel“recht-
matigeverkrijger”zijn,oftewelaleenexemplaargekochtof

onderlicentiegedownloadhebben.Opensourcesoftware(zie
hoofdstuk9)magjedusonbeperktdownloaden,wantdelicen-
tiestaatdattoe.MicrosoftOfficeofAdobePhotoshopkunjeal-
leenlegaaldownloadenbijMicrosoftofAdobezelf.

Het begin van filesharing: Napster
Bestandenuitwisselenkwamvoorheteerstgrootschaligvan
degrondin1999,dankzijhetAmerikaansebedrijfNapster.Het
inmiddelsterzielegeganeNapster-systeemwaseigenlijkheel
simpel.Hetbedrijfbeheerdeeencentrale
serverwaaropallegebruikerszichmet
deNapster-softwareaanmeldden.Bijhet
inloggen stuurde de software een lijst
meemetdebestandendieopdiecompu-
ter beschikbaar waren. Al deze lijsten
werdendoordeserversamengevoegdtot
ééngrotelijstwaariniedereenkonzoe-
ken.Degebruikerkondanuitderesultatenereentjekiezen
omtedownloaden.VervolgenslegdedeNapster-softwaredi-
rect verbindingmet de computer waar het antwoord oor-
spronkelijk vandaan kwam, zodat het bestand konworden
gekopieerd.

DeNapster-serververspreiddeduszelfgeenbestanden,maar
brachtslechtsmensenmetelkaarincontactdieopzoekzijn
naareenbepaaldmuziekwerk.Vervolgenswisseldenzijzelf,
geheelbuitenNapsterom,datmuziekwerkuit.Tochwerddit
—indeVerenigdeStaten—alsinbreukophetauteursrechtge-
zien.7 Napster spande samen met de gebruikers om zo in
groepsverbandinbreukteplegen,aldusdeAmerikaanserech-
ter.Hunnetwerkwasspeciaalontworpenvoorhetuitwisselen

Waarom mag ik uit illegale bron downloaden?
Voor gewone internetters is het lastig om te weten of een bron le-
gaal of illegaal aanbiedt, aldus minister Hirsch Ballin in 2007.5

Daarom eist de Auteurswet niet dat een thuiskopie alleen van een
legaal gekocht origineel gemaakt mag worden. De enige eis is dat
de kopie niet verder verspreid wordt. Bij een thuiskopie op een be-
schrijfbare CD of DVD wordt de rechthebbende gecompenseerd
door een heffing die de fabrikant of importeur van het lege schijfje
moet afdragen. Een thuiskopie geldt trouwens niet voor software.6

90

7 Eer l i jk  zul len we al les delen

91

7 Eer l i jk  zul len we al les delen

Napster spande samen met haar ge-
bruikers om auteursrechten te schen-
den, en werd daarom gesloten. De
filters die men nog invoerde, mochten
niet baten.



vanMP3’tjesenmenhadmoetenwetendaterdusopgrote
schaalillegaalgekopieerdzougaanworden.DedoorNapster
nogsnelingevoerdefiltersopbestandsnamenmochtenniet
baten.

Samenwerkende gebruikers: KaZaA
HetKaZaA-systeemwerktopeenanderemanier,dietegen-
woordigbijvrijwelelkfilesharingnetwerk(bijvoorbeeldde
Gnutella en eDonkey-netwerken) gebruikt wordt. KaZaA
gebruiktgeencentraleserver.Hetbedrijfbiedtalleendesoft-
ware aan die mensen op hun eigen computer moeten
installeren.Bijhetaanmeldenophetnetwerkzoekthetpro-
grammaverbindingmeteenofmeeranderecomputersdieop
hetnetwerkzitten.

Zoekopdrachten(dietrouwensookvooranderesoortenbestan-
dendanmuziekgegevenkunnenworden)wordendoorgegeven
aanaldezecomputers.Dezegevenophunbeurtdeopdracht
dooraan iedereenmetwie zijweer zijnverbonden.Deant-
woordenwordenallemaalteruggegevenaandecomputerdiede

zoekopdrachtverstuurde,zodatdieereentjeuitkankiezenom
hetbestandvanaftedownloaden.

IneendoordeBUMA/Stemraaangespannenrechtszaakwerd
KaZaAineersteinstantieveroordeeldomdatzijgebruikersin
degelegenheidsteldemuziekbestandeninstrijdmethetau-
teursrechtuittewisselen.HetGerechtshofoordeeldeinhoger
beroepechterdathetprogrammanietuitsluitendvoorillegaal
uitwisselenbestemdwas,endatKaZaAbovendiengeeninvloed
konuitoefenenopwathaargebruikersdeden.Ditarrestbleef
bij deHoge Raad overeind.10 De conse-
quentieisdathetinNederlandtoegestaan
issoftwareteverspreidenwaarmeean-
dereninbreukophetauteursrechtkunnen
plegen, zolang dat maar niet de enige
toepassingvandiesoftwareis.Software
diespeciaalontworpenisvoorhetdelenvanillegaalaanbod,zou
daarentegenwelverbodenkunnenworden.(Maarhoejedatzou
moetenzienaandiesoftware,iseengoeievraag.)

Gefragmenteerd delen: Bittorrent
Bittorrentishetpopulairstepeer-to-peerfilesharingsysteem
terwereld.Zoalsbijallefilesharingnetwerkenwisselendege-
bruikersbestandenmetelkaaruit.HetuniekeaanBittorrent
isdaternietéénpersoonisdiehethelebestandverstuurt.Elk
bestandwordtindelenopgehakt,enelkdeelwordtafzonder-
lijkverstuurd.Zodraiemandeendeelheeft,deelthijdatdeel
ookweermetiedereendieopzoekisnaardatbestand.Ditver-
snelthetprocesaanzienlijk,omdatsteedsmeermensenmee-
doenaandeverspreidingvaneenwerkenniemandinzijn
eentjehethelewerkhoeftteversturen.

En Usenet-nieuwsgroepen dan?
Usenet-nieuwsgroepen worden al meer dan 15 jaar gebruikt voor
discussie, maar ook voor de verspreiding van muziek, films en soft-
ware. Meestal zonder toestemming. Downloaden van Usenet is ge-
woon legaal als thuiskopie.8 De gedownloade materialen mogen
niet verder worden verspreid. Wie uploadt naar Usenet, kan au-
teursrechten schenden. Op Usenetcommunity FTD wijzen mensen
elkaar op muziek en films die op Usenet geplaatst zijn. Of dat le-
gaal is, is onderwerp van een rechtszaak die FTD tegen stichting
BREIN heeft aangespannen.9
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Filesharing software zoals KaZaA is in
Nederland legaal, als er ook legaal
aanbod mee uitgewisseld kan worden. 



Omeen bestand te downloadenmet Bittorrent, heb je een
zogeheten“torrent”nodig.Ineentorrentstaatwelkedelener
zijn,zodathetverzamelenvaneenwerkmogelijkis.Torrent-
hostspublicerendetorrentsvoorallerleiwerken,vaakmeteen
zoekfunctiezodatjegemakkelijkdejuistetorrentkuntvinden.
Via advertenties bij de lijsten of zoekresultaten verdienen
torrent-hostshungeld.

Aanbieden van torrents
Bittorrent isverantwoordelijkvooron-
geveeréénderdevanalhetinternetver-
keer.11 Hetwordtveelgebruiktvoordis-
tributie van open source software (zie
hoofdstuk 9)enanderomvangrijkmate-
riaal.Allemaalvolstrektlegaal.Envolgens
deKaZaA-jurisprudentiezijndemakers
vandeBittorrentsoftwarenietaanspra-

kelijkalsmensenviaBittorrentmuziek,filmsofanderewerken
verspreidenzondertoestemmingvanderechthebbenden.

WiemateriaalzondertoestemmingviaBittorrentverspreidt,
zit natuurlijkwel fout,maar vanwege de gefragmenteerde
opzetvanBittorrentisheterglastigom‘de’verspreidervan
eenwerkaantewijzen.Wiejewelkuntaanwijzen,isdegene
diedetorrenthostbeheert.Wantdiekunje—netalsNapster
—alsdespininhetwebzien:diezethetprocesingang.

UithetZoekMP3-arrest(ziehoofdstuk 5)bleekdathetstruc-
tureelfaciliterenvanillegaleverspreidingvanwerkendoor
aanbiedenvanhyperlinksnietmag.Diezelfderedeneringgaat
ook op voor torrentsites, zo bleek uit diverse rechtszaken

aangespannendoorstichtingBREIN.12 Hetaanbiedenvantor-
rentsisdanookonrechtmatig,wanneerdeaanbiederzicher
vanbewust is dat de bestanden in de torrents zonder toe-
stemming wordenaangeboden.Zekerwanneerdeaanbieder
erooknogeensgeldmeeverdient.Nietalleenlaatjeinbreuk
plegen,maarjeprofiteerterooknogeensvan.

Identificeren van gebruikers
Alsiemandmuziekoffilmsverspreidtviaeenfilesharingnet-
werk,schendthijhetauteursrechtvandemuzikantoffilm-
producent.Hij kan daarvoor aansprakelijk gesteldworden.
Maaromiemandaansprakelijktestellen,zijnzijnadresgege-
vensnodig.Indemeestegevallenheeftalleenzijnproviderdie
gegevens.Opeenfilesharingnetwerkisvaaknietmeerdaneen
IP-adrestezien,datalleentotdeproviderteherleidenis.

Alsrechthebbendekunjedusfilesharingnetwerkenindegaten
houden,deIP-adressenvanaanbiedersvanjouwwerkennote-
renennaardebetreffendeproviderstappenomdeadresgege-
vensvandezeklantenoptevragen.Maardeproviderkandat
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Is filesharing strafbaar?
Opzettelijke inbreuk op het auteursrecht is een misdrijf. In juli 2007
werd een eDonkey-site aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan
dit misdrijf. De site bood codes aan waarmee films op het eDonkey
filesharing netwerk te vinden waren. In het vonnis oordeelde de
rechter dat het beschikbaar stellen van deze codes, wetende dat
mensen daarmee inbreuk zouden gaan plegen, medeplichtigheid
opleverde. Alleen kon niet worden bewezen dat anderen via de
aangeboden codes ook echt werken hadden verspreid. Zonder ple-
gers geen medeplichtigen: de verdachten werden vrijgesproken.13

Gebruikers van Bittorrent die auteurs-
rechten schenden, zijn lastig aan te pak-
ken. De beheerders van torrenthosts
zijn makkelijker te vinden en handelen
onrechtmatig als ze weten dat de tor-
rents naar illegaal aanbod verwijzen.



•Aannemelijkisdaterinhetconcretegevalgeen minder in-
grijpende mogelijkheid bestaat omdeNAW-gegevens te
achterhalen;

•Afweging van de betrokken belangen vandeeiser,deser-
viceprovider en de websitehouder (voor zover kenbaar)
brengtmeedathetbelangvandeeiserbehoortteprevaleren.

Sindsdezeuitspraakzijnerdiversevonnissengeweestwaarin
rechtersafgiftevanNAW-gegevensbevelen.Deaangehaalde
toetswordtdaarbijnietaltijdexpliciettoegepast,maarvaaksa-
mengevattotietsals“hetisvoldoendewaarschijnlijkdateriets
onrechtmatigsisgedaanendatdezeabonneedaarachterzit”.16
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nietzomaardoen.Deproviderheeftdeverplichtingdeprivacy
vanzijnklantentebewaken,zegtdeWetBeschermingPer-
soonsgegevens.Afgiftevanpersoonsgegevensmagalleenmet
toestemming,ofwanneerdaareenverplichtingofdringende
noodzaakvooris(zieookhoofdstuk 4).

Dewetkentgeenverplichtingvoorinternetprovidersomde
adresgegevensvandeklantdoortegevenaandeklager.Pro-
viderszijnnietverantwoordelijkvoordingendiehunklanten
versturenviae-mailoffilesharingnetwerken.In2005bepaalde
deHogeRaadechterindezaakLycosvs.Pessersdathosting
providerLycosdenaamenadresgegevensmoestafgevenvan
eenklantdiedeeiser,Pessers,beledigdzouhebben.14 HetGe-
rechtshofkwameerdermetdezetoetsomtebepalenofdepro-
viderdegegevensmoetafgeven:

•Hetis voldoende aannemelijk datdeinformatie,opzichzelf
beschouwd,jegensdeeiseronrechtmatigenschadelijkis;

•De eiser heeft eenreëel belang bij de verkrijging vande
NAW-gegevens;

En de Europese privacywet dan?
De Europese privacywetgeving is de strengste ter wereld. Afgifte van
persoonsgegevens mag alleen met toestemming of strikte noodzaak.
In januari 2008 bepaalde de hoogste Europese rechter dat Europe-
se landen geen ongenuanceerde regels mogen hanteren dat inter-
netproviders persoonsgegevens van klanten altijd moeten afgeven bij
rechtszaken. Een land mag echter ook geen wet invoeren die zegt dat
afgifte van persoonsgegevens al tijd in strijd met de privacy van klan-
ten is.15 Dit arrest bevestigt de Nederlandse praktijk uit Lycos/Pessers.



8Creatief met auteursrecht

Jefotogrootterugzienopeenreclamezuil,ofeenteksther-
gebruiktoptientallenwebsites.Datkunjezienalsinbreuk
opjerechten,enmetrechtszakenproberentegentehou-

den.HetCreative Commons-conceptisbedoeldvoormensendie
zulkhergebruikjuistwélwillen,bijvoorbeeldomdathetgoede
reclamevoorhenzelfis.WiezijnwerkonderéénvandeCrea-
tiveCommons-licentiesuitbrengt,geefttoestemmingvoorge-
bruik en verspreiding, mits zijn naam er maar netjes bij
vermeldwordt.Welkemogelijkhedenenbeperkingenzijner
bijCreativeCommons?

De regels van Creative Commons
CreativeCommons-licentiesregelendetoestemmingdieanderen
nodighebbenom ietsmet jeeigenwerk tedoen.1Maaromte
wetenwelkeCreativeCommons-licentiejewiltgebruiken,hoefje
geenjuristzijn.Delicentieszijneenvoudigvanopzet: iedereen
mag alles doen met het werk, behalve die beperkingen die de
auteur expliciet kiest.Erzijnslechtsdriemogelijkebeperkingen,
diealdannietincombinatiemetelkaargebruiktkunnenworden.
Eenlicentiekiezenisduseenkwestievanbepalenwelkebeper-
king(en)jevantoepassingwiltlatenzijn.Omwillevandeeenvoud
ishetnietmogelijkomextrabeperkingendoortevoeren.

Deauteurhoeftverderalleenopofbijhetwerkeentekstals“Som-
migerechtenvoorbehouden”of“Ditwerkisbeschikbaaronder
eenCreativeCommonslicentie”teplaatsenendezetekstnaarde
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De legaliteit van filesharing

1. Filesharing software is legaal, zolang het maar niet
speciaal ontworpen is om auteursrechten mee te
schenden.

2. Een filesharing netwerk bouwen of onderhouden is
onder dezelfde voorwaarden legaal.

3. Gebruik van filesharing software is legaal zolang je
alleen materiaal downloadt. Veel software is echter
ingesteld om automatisch alles weer te verspreiden
wat je downloadt.

4. Materiaal verspreiden via filesharing mag alleen
met toestemming van de maker. Je mag je eigen fo-
to’s en films dus gerust via filesharing verspreiden.
Ook open source software of Creative Commons-fo-
to’s mag je via filesharing verspreiden.

5. Top 40-muziek en blockbuster films verspreiden via
filesharing mag niet. De rechthebbende kan daar-
voor een schadevergoeding eisen.

6. Het opzetten van een commerciële site met verwij-
zingen of codes naar materiaal op filesharing net-
werken is niet legaal als je weet dat de codes
verwijzen naar illegaal verspreid materiaal.

7. Als het voldoende aannemelijk is dat een klant
werk verspreidt zonder toestemming van de au-
teursrechthebbende is een internetprovider al snel
verplicht de identiteit van de klant te onthullen aan
de rechthebbende.



betreffendelicentietelinken.Hetishandigalshijzichzelfookals
auteurvermeldt,maareenpseudoniemmagook.Datisalles!Eris
geencopyright-tekenofmoeilijkejuridischefrasenodig.

Voor mensen leesbaar
DeorganisatieachterCreativeCommonsbiedtnaastdejuri-
dischbindendeversievandelicentieookeen“voormensen
leesbare” tekst. Demeestemensen linken naar deze tekst,
zodateengebruikerinéénoogopslagkanzienwaarhijaantoe
is.IneengevalvantwijfelkanereenICT-juristbijgehaaldwor-
dendiedandoorkanklikkennaardevolledigeversieenkan
bepalenofietsnuechtmagofniet.

Jekunt als auteurkiezenoméénofmeervandevolgende
beperkingenvantoepassingteverklaren:

•Geen commercieel gebruik:hetisniettoegestaanomhetwerk
teverspreidenoftegebruikenalsdeverspreider/gebruiker
daarmeedirectofindirectgeldverdient.

•Geen afgeleide werken: hetwerkmagalleenwordenge-
bruiktindeorgineleversie.Hetmagdusinzijngeheelwor-
dengekopieerd,gepubliceerdofdoorgegeven,maarniemand
maghetwerkwijzigen,uitbreidenoferinknippen.

• Gelijk delen: wiehetmakenvanafgeleidewerkenwelwil
toestaan,kanernogvoorkiezenomdittedoenonderde
voorwaardedatdegewijzigdeofuitgebreideversieonderde-
zelfdeCreativeCommons-licentiemoetwordengepubliceerd.

Commercieel gebruik
Standaard staanCreative Commons-li-
centies toe dat eenwerkcommercieel
geëxploiteerd magworden.Nietieder-
eenvindtheteenprettigideedatande-
ren geld verdienenmet hunwerk. De
keuzevooreenverbodopcommercieelgebruikisdanookre-
latiefpopulair.Maarwatis“commercieelgebruik”nuprecies?

Deomschrijvinguitdelicentiesis“elk gebruik dat in de eerste plaats
is bedoeld voor of is gericht op zakelijk of persoonlijk financieel gewin.”
Ditiseenergbredeomschrijving,waarjenogallekantenmee
opkunt.Algemeengezegdkomtditeropneerdatjegeldmoet
verdienenoferopeenanderemanierfinancieelbetervanmoet
worden.Maardaarkunjealheelsnelaanzitten,bijvoorbeeld
omdatjeadvertentiesopeenhobbysitehebtstaanofomdatje
doorverwijstnaarjezakelijkesite.Datlijktnietechtdebedoe-
ling.Ditisdanookeenlastigintevullencriterium,waarook
Creative Commons zelf mee worstelt.2 Omdat er ook geen
rechtszakenzijnoverdezevraag,ishetlastighiereenduidelijk
antwoordoptegeven.

Zelfs een computer begrijpt het
Als je een Creative Commons-licentie op een werk plaatst, kun je
dat doen in de vorm van een machine-leesbare code (RDF) die je
in een webpagina kunt verwerken. Daarmee kunnen zoekmachines
herkennen welke licentie van toepassing is. Zo biedt Yahoo! bij-
voorbeeld een Creative Commons-zoekmachine waarmee de ge-
bruiker kan aangeven wat hij met het werk wil gaan doen. In de
zoekresultaten worden dan alleen werken getoond met de ge-
wenste licentie voor waarden. Ook Google biedt deze mogelijkheid,
via het “Geavanceerd zoeken”-scherm.
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Je kunt commercieel gebruik van
Creative Commons-werk verbieden.
Maar wat precies ‘commercieel’ is, is
niet erg duidelijk.



Mijninschattingisdatdevolgendezakenvoorbeelden van
commercieel gebruik vormen:

•Hetuitgevenvaneenwerkinboekvorm.

•Hetpublicerenvaneenfotobijeenartikelineentijdschrift.

•Hetvertonenvaneenfilmindebioscoopofoptelevisie.

•Hetgebruikenvaneenrustgevendmuziekjebijeenyogalesin
desportschool.Tenminste,alsdesportschooltoegangsgeldof
abonnementsgeldvraagt.

Geen commercieel gebruik lijktmij:

•Hetherpublicerenvaneentekstopeenparticulierewebsite,
blogofHyvewaarjezelfgeenadvertentiesophebtstaan.

•Hetbekijkenvaneenfilmmeteengroepvriendenofkennissen.
DatstaatnamelijkletterlijkzoindeAuteurswet.3

•Hetuitwisselenvanhetwerkviafile-sharingsoftware.4

Eentwijfelgevalishergebruikopeensitedievoorzienisvan
advertenties.AdvertentiesplaatsenopeenpaginameteenCre-
ativeCommons-werklevertdebeheerdergeldop,dusdaaris
sprakevanfinancieelgewin.Maarzijndezeadvertenties“inde
eersteplaats”bedoeldomgeldteverdienenmetdatwerk?
Advertentiesdiepuurdienenomdekostentedekken,ofop
elkepaginastaanennietspecifiekmethetwerktemakenheb-
ben,zijndatwaarschijnlijkniet.

Dekeuzevooraldanniettoestaanvancommercieelgebruikis
welzwartwit.Ofàllecommercieelgebruik istoegestaan,of
helemaal geen. Er is geenmogelijkheid ombijvoorbeeld te
zeggen“geldverdienenmetadvertentiesopjewebsitemag
wel” of “een toegangsprijs van maximaal € 5,00 bij een
vertoningistoegestaan.”

Afgeleide werken
Deuitdrukking“afgeleidwerk”isjuridischjargonvooreenbe-
werkingofuitbreidingvaneenorigineel.Voorbeeldenvaneen
afgeleidwerkzijneenvertaling,eenmuziekschikking(arran-
gement),eentoneelbewerking,eenliterairebewerking,een
verfilming,eenmix,eenopname,eenkunstreproductie,een
verkorteversieofeensamenvatting.5

EenCreativeCommons-licentiekanhetmakenvanafgeleide
werkenverbieden,ofjuisttoestaan.Alshettoegestaanis,isdat
somsonderde“gelijkdelen”beperking.Maarinallegevallen
moetduidelijkwordenaangegevendatheteenafgeleideversie
isenwiedemakerisvanhetorigineel.

Is Wikipedia ook Creative Commons?
Internetencyclopedie Wikipedia biedt al haar tekst en beeldmaterial
ook gratis en vrij aan. Zij gebruikte oorspronkelijk geen Creative
Commons-licentie, maar de GNU Free Documentation License
(GFDL). Hoewel de strekking daarvan hetzelfde is als Creative Com-
mons Naamsvermelding-Gelijkdelen, mag je materiaal uit Wikipe-
dia niet zomaar in Creative Commons- werk verwerken (of
andersom). In 2009 besloot de vrije encyclopedie haar licentie om
te zetten naar een combinatie van GFDL en Creative Commons
Naamsvermelding-Gelijk Delen.6
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Hetopnemenvanhetwerkineenverzamelbundel,bloemlezing
ofencyclopedieisoverigensvolgensdeCreativeCommons-li-
centietekstgeenafgeleidwerk.Verzamelenofbloemlezenmag
dusaltijd,ookvanwerkenwaarbijafgeleidewerkenmakenver-
bodenis.Jemaghetwerkechternietinkorten,vertalenofopan-
deremanierbewerkenomhetinjebloemlezingtelatenpassen.

Gelijk delen
Wiehetmakenvanafgeleidewerken toestaat,kandatdoen

onder de “gelijk delen” beperking. Die
houdt in dat het afgeleide werk ver-
plicht onder dezelfde Creative Com-
mons-licentiemoetwordenuitgebracht.
Opdiemanierkomthetafgeleidewerk
ookweerbeschikbaarvooriedereen.

Hetachterliggendeideeishetlatengroei-
envandehoeveelheidbeschikbareCreativeCommons-werken.
Programmeursdoetditwellichtdenkenaandecopyleft-bepalingen
uitdeGPLopensourcelicentie,waarbijdeverplichtinggeldtom
softwaredieafgeleidisvanGPLsoftware,ookweeralsopensour-
cetepubliceren.Meeroveropensourceinhoofdstuk9.

Ookdebeperkingvan“gelijkdelen”geldtalleenvoorafgeleidewer-
ken.EenverzamelingofbloemlezinghoeftdusnietondereenCrea-
tiveCommons-licentietewordenuitgebrachtalsopéénvandede-
lendebeperking“gelijkdelen”vantoepassingis.

Wettelijke uitzonderingen blijven gelden
De Auteurswet bepaalt dat citeren geen inbreuk is op het
auteursrecht (zie ook hoofdstuk 6). Ook uit een Creative

Commons-werk mag je dus gewoon citeren, ongeacht de
CreativeCommons-licentieophetwerk.Natuurlijkmoetjeje
dan wel houden aan de eisen voor een geldig citaat:
bronvermeldingennietmeerdannodigvoorhetdoelvanhet
citaat.

Ookandereuitzonderingenophetauteursrechtblijvenge-
woongeldig.Eenkopievooreigenoefening,studieofgebruik
magjedusaltijdmakenbijvoorbeeld.Zo’nkopieisdanniet
onderworpenaandelicentie,mitshijmaaruitsluitendvoor
eigengebruikwordtingezet.Wiezo’nkopieverspreidt,zitals-
nogaandelicentievast.

Andere afspraken
WieeenwerkondereenCreativeCommons-licentieaanbiedt,
maglaternogbestandereafsprakenmakenmetmensendie
(omwatvoorredendanook)moeitehebbenmetdeCreative
Commons-licentiebepalingen.Eenfotograafkanbijvoorbeeld
zijnfoto’spublicerenmetdebeperkingdatcommercieelge-
bruikniettoegestaanis,eneenbetaaldelicentieonderhande-
lenmeteenreclamebureaudatdefotoineencampagnewil
gebruiken.

“U mag dit werk alleen samplen”
Een bijzondere variant van Creative Commons is de ‘Sampling+’ li-
centie. Deze is bedoeld voor muziek, en staat toe dat je het werk
mixt, samplet of op een andere manier verwerkt in een eigen werk.
Het origineel mag je niet in ongewijzigde vorm verkopen. Gratis
weggeven of verspreiden mag wel. Zo kunnen componisten con-
trole houden over het origineel en tegelijkertijd anderen hun werk
laten hergebruiken in andere muziek.
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Het maken van wijzigingen en uit -
breidingen op je werk kun je verbieden
of juist toestaan. In de ‘Gelijk Delen’
variant eis je dat anderen ook meedoen
aan Creative Commons. 
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Verplichte licenties
Hoegekhetookklinkt,hetisnietaltijdmogelijkvoordemaker
vaneenwerkomzelftebepalenwelkelicentievoorwaardenhij
daaropzet.Eenaantal landen(waaronderNederland)heeft
wettelijkeregelsdiebepalenhoebepaaldewerkenmogenwor-
dengebruikt.Dezeverplichteofcollectievelicentiesgaandan
bovendeafsprakenoftoezeggingendiedeauteurszelfdoen.

InNederlandgeldtditvooruitvoerendartiestenzoalszangers.
Hunnaburigerechtenworden–voorwatbetreftopnamesop
CD,DVDendergelijke–viadeSENAgeëxploiteerd,ofzedatnu
willenofniet.Versie 3 vandeCreativeCommons-licenties
bevathieromeenuitzondering:rechtendieviazo’ncollectieve
licentiegelicentieerdworden,vallenbuitendeCreativeCom-
mons-licentie.7

Ook kanhet zijn dat je als componist aangesloten bent bij
BUMA/Stemra.Indatgevalhebjegeenauteursrechtenmeer
opjecomposities,diezijnovergegaannaarBUMA/Stemra.Je
kuntdusgeenCreativeCommons-licentiesopdiecomposities
plaatsen.BUMAenCreativeCommonsNederlandhebbeneen
pilotopgezetwaarbijcomponistenwerkondereenCreative

Commons-licentie konden plaatsen zolang dezemaar geen
commercieelgebruiktoestond.Ditbleekechtergeensucces;
eind2009warenerslechts30deelnemersaandepilot.8

Intrekken en aanpassen
WatnualsjenaeenpaarjaarbedenktdateenandereCreative
Commonslicentiebetergeschiktis,ofzelfsdatjevandielicen-
tieafwiltenbijvoorbeeldgeldwiltvragenvoorlicenties?Opzich
magjejewerkondereennieuwelicentiepubliceren,enkunje
deversieonderCreativeCommonsofflinehalen.Mensendiedaar-
nahetwerkwillengebruiken,moetendan
jenieuwelicentieaanvaarden.

Echter,delicentietekstenvermeldendat
deverleendeCreativeCommonslicentie
“eeuwigdurend” is. Dat betekent dat
iemanddieeenkopievanjewerkheeftverkregen,vooreeuwig
derechtenuitdeoriginelelicentiemagblijvenuitoefenen.Je
kuntdiemensendusnietverplichtenovertestappennaarde
nieuwelicentie-tenzijjehetwerkbijvoorbeeldverbetertof
uitbreidtenaandienieuweversiealleenjenieuwelicentie
verbindt.

EencomplicatiedaarbijisdatCreativeCommonslicentiestoe-
staandatmensenhetwerkherverspreidenendaarbijmoeten
vermeldendathetwerkonderdebetreffendeCreativeCom-
monslicentiebeschikbaaris.Daarmeekunnenanderendan
weereenkopiekrijgenonderdiezelfdeCreativeCommonsli-
centie.Oftewel:zolangerookmaaréénexemplaardaarvan
onlineblijftstaan,kaniedereendeversieonderdeCreative
Commonslicentieblijvengebruiken.

En hoe zit het met portretrecht?
Het Australische telecombedrijf Virgin gebruikte Creative Commons
foto’s in een reclamecampagne. Bij de gekozen foto’s was alleen
naamsvermelding verplicht. En dat deed Virgin dan ook keurig.
Toch liep het bedrijf al snel tegen een rechtszaak aan. Eén van de
mensen die op die foto te zien was, was niet blij met de manier
waarop haar portret gebruikt werd in de campagne. Portretrecht
(zie hoofdstuk 6) geldt ook bij Creative Commons-foto’s.
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Een Creative Commonslicentie is
eeuwigdurend. Intrekken is ook
praktisch onhaalbaar.



Creative Commons op een rijtje

1. Door een Creative Commons-licentie op je werk te
zetten, geef je anderen toestemming om het werk
te kopiëren en verspreiden.

2. Je kunt commercieel gebruik verbieden of juist toe-
staan.

3. Je kunt het maken van wijzigingen verbieden of
juist toestaan.

4. Als je het maken van wijzigingen wilt toestaan, kun
je daar de verplichting aan koppelen dat de gewij-
zigde versie ook weer als Creative Commons be-
schikbaar moet zijn.

5. Voor muziek kun je nog kiezen voor de Sampling+
licentie, zodat anderen het werk alleen als sample
commercieel mogen gebruiken.

6. Het enige wat je om Creative Commons te gebrui-
ken hoeft te doen, is een licentie te kiezen en een
link daarnaar bij het werk te plaatsen.

7. Je kunt een machine-leesbare code toevoegen aan
het materiaal zodat gespecialiseerde zoekmachines
ook kunnen zien dat het werk mag worden gekopi-
eerd, verspreid en eventueel bewerkt.
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Handhaving
Demakervaneenwerkiszelfverantwoordelijkvoorcontroleop
denalevingenhetdesnoodsvoorderechterslepenvanmensen
diedelicentietebuitengaan.DeorganisatieCreativeCommons
steltdelicentietekstenbeschikbaar,maarhoudtzichnietbezig
methandhavingofcontroleopschendingenvandelicenties.

Creative Commons-licenties zijn weliswaar relatief nieuw,
maarerisgeenredenombangtezijndatCreativeCommons-
licentiesnietrechtsgeldigzijn.

IndeenigeNederlandserechtszaakover
een Creative Commons-werk had de
rechtergeenenkeletwijfeloverdebin-
dendheidvandelicentie.9 Ditbetrofeen
viertalfoto’svanAdamCurryopFlickr.

Bijdefoto’sstond“Thisphotoispublic”eneenverwijzing
naareenCreativeCommons-licentiediecommercieelgebruik
verbood.Defotowerdovergenomeninintijdschrift/Week-
end/,endatwastochechtcommercieelendusverboden.

Dathadhettijdschriftmoetenweten,aldusderechter.Een
professioneelgebruikervanfoto'smoetonderzoekdoennaar
delicentievoordathijeenfotooverneemt.Opeenkorttekstje
als“This photo is public”magjenietafgaan.Wellichtzouje
daardoorophetverkeerdebeengezetkunnenworden,maar
jehoortbijtwijfelnavraagtedoenbijdemaker.Enbovendien
hadjemeteensimpelaanklikkenvandetekst“sommige rech-
ten voorbehouden”meteenkunnenzienwatwelennietmocht.

Creative Commons- licenties zijn ge-
woon rechtsgeldig. Maar je moet wel
zelf naar de rechter als de licentie
 geschonden wordt. 



9Open source: terug naar
de bron(code)

Internetdraaitalvanafdebegindagenopopensourcesoft-
ware,vrijverkrijgbaresoftwarewaaraandoorduizenden
mensenwereldwijdwordtgewerkt.DeFirefoxwebbrow-

seruitbreidenmeteennieuwezoekfunctie?HetLinuxbestu-
ringssysteemlatenwerkenopjemobieletelefoon?Datmag,en
jehoeftgeentoestemmingtevragenofroyaltiestebetalen.
Welmoetjebijopensourcesoftwarerekeninghoudenmeteen
andersoortvoorwaarden.Opensourcegaatnietalleenover
zelfietsmogen,maarookoverweerdelenvanjeaanpassingen
metanderen.

Samen delen van software
Omsoftwaretekunnenwijzigenofuitbreidenhebjedebron-
code(“sourcecode”)nodig.Veelbedrijvenhoudenhunbron-
codeangstvalliggeheim,zodatzijalsenigendesoftwarekunnen
onderhoudenenzoeenbronvaninkomstenhebben.Verkrij-
gersvandesoftwarekunnendezewelgebruiken,maarnietaan-
passenofuitbreiden.Zelfsnietomfoutenteherstellen.

Opensourcekiesteenandereinsteek:debroncodewordtvrijelijk
gedeeld.Iedereenkrijgthet recht deze aan te passen en de soft-
ware in gewijzigde vorm te verspreiden.Jemagdaargeldvoor
vragen,maarjebentnietverplichtdeoorspronkelijkeauteursietste
betalen.Welbenjemeestalverplichtdegewijzigdebroncodemee
televerenaaniedereenaanwiejedesoftwaregeeft.

9 Open source: terug naar de bron(code)
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Doordevrijebeschikbaarheidvandebroncodekaniedereenbijdra-
genaandeverdereontwikkelingvanopensource.Veelmensendoen
ditdanook.Ditgeefteencontinueontwikkel-cycluswaarmeede
softwareinkortetijdsnelwordtuitgebreidenverbeterd.

Dezevrijebeschikbaarheidisookeenvoordeelvoorgebruikers.Een
gebruikervanopensourceisnietafhankelijkvandeoorspronkelijke
auteurombepaaldeverbeteringenofuitbreidingenterealiseren.Hij
kandezegewoonzelfmaken.Alsdeleverancierdeondersteuning

stopt, kan de gebruiker de ontwikkeling
overnemenofeenandereleverancierzoe-
ken.Hetfeitdatdelicentiegratisis,isna-
tuurlijkookinteressant.

Enditgeldtnietalleenvoorpuresoftware-
firma’s.Ookfabrikantenvanelektronicaen
andereapparatenmakensteedsvakerge-

bruikvanopensourceomgrotedelenvandefunctionaliteitdaarin
terealiseren,omzosnellermetnieuweproductentekunnenkomen.

Open source licenties
Opensourceisvrijbeschikbaar,maargewoonauteursrechtelijk
beschermd.Ookbijopensourcehorenduslicenties.Desoft-
waremagalleenwordengebruiktinovereenstemmingmetdie
licenties.1 Omdatopensourcevoorwaardennogalafkunnen
wijkenvan“gewone”softwarelicenties,ishetbelangrijkom
extraoptelettendatdezevoorwaardenwordennageleefd.

Erzijnongeveer40verschillendeopensourcelicentiesmetelk
huneigenregelsenvoorwaarden.Dezekunnenwordenon-
derverdeeldindriecategorieën:

•“Vrijheid, blijheid”-licenties:dezelicentiesstellenalsenige
eisdatdeauteur(s)wordengenoemd.Verderzijnergeenver-
plichtingen.VoorbeeldenzijndezogehetenBSDenMITli-
centies. DeApachewebserverwordt onder eendergelijke
licentieuitgebracht.

•“Openhouden”-licenties:dezelicentieseisendatwijzigin-
genaandesoftwareookalsopensourcewordengepubliceerd.
Softwarewaarindezesoftwarewordtverwerkt,hoeftdaar-
entegennietalsgeheelalsopensourcetewordenuitgebracht.
Linux-systeembibliothekenendeFirefoxwebbrowserworden
onderdergelijkelicentiesaangeboden.

•“Samen delen”-licenties:dezelicentieseisendatzowelwijzi-
gingenalsuitbreidingenalsopensourcewordengepubliceerd.
Ditstaatookwelbekendalscopyleft.Dezeeiszorgternamelijk
voordatsteedsmeersoftwarevrijbeschikbaarkomtalsopen
source:hettegenovergesteldevancopyrightdus.Hetbekend-
stevoorbeeldisdeGPL,diebijvoorbeeldvantoepassingisop
hetLinux-besturingssysteemendeWordpressweblogsoftware.

Moeten webdiensten hun broncode ook delen?
Veel websites en -diensten zijn gebouwd met open source. Zo ge-
bruikt Google op grote schaal Linux en MySQL. De wijzigingen die
deze bedrijven aan open source hebben gemaakt, worden echter
niet gedeeld met anderen. Dat hoeft ook niet, omdat die verplich-
ting pas geldt als de software zelf wordt verspreid. Voor veel open
source ontwikkelaars wringt dat wel: het gaat namelijk wel tegen de
gedachte van open source in. De — overigens maar weinig ge-
bruikte — Affero GPL is de enige opensourcelicentie die expliciet
eist dat broncode van webdiensten beschikbaar komt.

Open source is niet alleen maar gratis.
Het maakt je onafhankelijk van je
 leverancier. Bij ‘gesloten’ software kun
je het onderhoud niet door een ander
laten doen.
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DebelangrijksteopensourcelicentieszijndeBSDlicentie,de
MozillaPublicLicense(MPL),deGNULibraryofLesserGeneral
PublicLicense(LGPL),endeGNUGeneralPublicLicense(GPL).
Wathoudendezelicentiesnuin?

De BSD licentie
DeBSDlicentieiseenzeereenvoudigeenbredelicentie.2 Elk
gebruikvandesoftwareistoegestaan,enverspreidingmag
zowelindevormvanbroncodealsindevormvanobjectcode,
devoormachinesleesbareversie.Ookmagdesoftwarewor-
denaangepasteninandereprogramma’swordenverwerkten
alduswordenverspreid.

Deenigeeisenzijndatdecopyright notice endeuitsluitingvan
aansprakelijkheidhetzijindebroncode,hetzijindedocumen-
tatievanhetwerkgehandhaafdworden.Verderishetniettoe-
gestaandenaamvandeauteur(s)tegebruikenomeenafgeleid
werktepromoten.

De Mozilla Public License
VolgensdeMozillaPublicLicense(MPL)verleentdeauteurvan
eenwerkopgrondvanzijnauteursrechteneventueleoctrooien
iedereeneenwereldwijde,royalty-vrijelicentieomhetwerkte
gebruikenenteverspreiden.3 Iedereendieeenwijzigingofan-
derebijdrageaanhetwerkverspreidt,moetdandezelfdelicentie
verlenenvoorzijnbijdrageenvoordecombinatievanhetwerk
metzijnbijdrage.

Hetisalleentoegestaanomhet(aldannietgewijzigde)werkte
verspreidenalsdebroncodetevensbeschikbaarwordtgesteld.
Ditkangebeurendoordebroncodesamenmetdeobjectcodete

verspreiden,maarookdoordebroncodebijvoorbeeldopeen
websiteteplaatsen.Integratiemeteeneigenapplicatieistoege-
staan,mitsmenhetdeelonderdeMPLmaarinclusiefbroncode
bijlevert.

De Library General Public License
DeLibraryGeneralPublicLicense(LGPL)ismetnamebedoeld
voorbibliotheken(librariesofDLL’s),programma’smetfunc-
tionaliteit die andere programma’s kunnen gebruiken.4 De
LGPLstaathetcombinerenof‘linken’vandebibliotheekmet
eenprogrammatoezondereisenopte leggenaandatpro-
gramma.Wijzigingenaandebibliotheekzelfmogenalleenwor-
denverspreidinclusiefbroncodeenonderdevoorwaardenvan
deLGPL.

De GNU General Public License
DeGNUGeneralPublicLicense (GPL) isdemeestgebruikte
opensourcelicentie.7 Hetgebruiken,kopiërenenverspreiden
van software onder de GPL is altijd toegestaan. Ook het

Is de GPL wel rechtsgeldig?
In Amerika heeft een federaal Hof van Beroep bepaald dat het con-
cept open source juridische bescherming verdient.5 In Duitsland had
de rechter in vier zaken geen enkele moeite met de geldigheid van
de GPL.6 Het Duitse recht lijkt sterk op het onze. Er is dus geen
reden om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de GPL. Hoog-
uit zouden bepaalde aspecten zoals de uitsluiting van aansprake-
lijkheid van de programmeur ongeldig verklaard kunnen worden.
Een open vraag blijft welke delen vrijgegeven moeten worden van
van een combinatie van eigen werk en GPL software. Maar dat
maakt de GPL op zich nog niet ongeldig.
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aanpassenvandezesoftware,ofzelfshetontwikkelenvaneen
eigensoftware-pakketdatgebruikmaaktvanbijvoorbeeldeen
bibliotheekonderdeGPLisgeenprobleem.

DeGPLbepaaltdatdedistributeurvaneenwerkdatgebaseerd
isopeenwerkonderdeGPLverplichtditwerkookonderde
GPLmoetverspreiden,zonderverdererestrictiesvoordeont-
vanger.Ookmoetdebroncodevanhetgehelepakketvrijelijk
beschikbaargesteldworden.Deontvangermagdusnuhetge-
helepakketvrijelijkgebruiken,aanpassen,uitbreiden,kopië-
ren en verder verspreiden zonder dat hij hiervoor de
leverancierhoefttebetalen.

Deontvangermaghetpakketook inaangepastevormver-
spreiden,mitshijdatookmaardoetonderdeGPL.Hetzelfde
geldtvooruitbreidingenofeigenlijkvoorallesdat“gebaseerd
is”opdeGPLsoftware.Eenprobleemmetditcriteriumiswel
dathetnietaltijdduidelijkiswanneerhetvantoepassingis.
Daaroverhiernameer.

Hetisoverigensnietverplichtomaangepasteofuitgebreide
versiesvaneenpakketonderdeGPLopdemarkttebrengen.

Wieprivéofinternbinnenzijnbedrijfeenwijzigingaaneen
pakketonderdeGPLdoorvoert,magdiewijziginggeheimhou-
den.Hetzelfdegeldtvoorwijzigingenbijwebapplicaties.Een
zelfgemaakteuitbreidingopjeWordpress-installatiehoefje
bijvoorbeeldniettedelen,tenzijjedeWordpressweblogsoft-
warezelfookgaatverspreiden.

Gewijzigde open source
Eénvandegrootstevoordelenvanopensourcesoftwareisde
vrijebeschikbaarheidvandebroncode.Hiermeeishetaltijd
mogelijkdesoftwareaantepassen,bij-
voorbeeldombugstereparerenofextra
functionaliteit toe te voegen.Het ver-
spreiden van gewijzigde versies levert
echtersomsproblemenop.Vaakkrijgen
namelijkdeauteursvanhetoorspronke-
lijkewerkdeklachtenoverwijzigingendienietgoedwerken,
ofwordtvanhenverwachtdatzijallewijzigingenkennenen
ondersteunen.Vrijwelallelicentieseisendatmenaltijddewij-
zigingendocumenteertenduidelijkaangeeftwiewatgewijzigd
heeft,maarditisnietvooralleauteursgenoeg.

Sommigelicentiesleggendanookeenaantalextraeisenopaan
hetverspreidenvangewijzigdeversies.DelicentievandeApa-
chewebservereistbijvoorbeelddatmengewijzigdeversies
ondereenanderenaamverspreidt.Opdiemanierismeteen
duidelijkwatnude‘echte’Apachesoftwareisenwateenaan-
gepasteversie.

Anderelicenties,waaronderdievandetypesettingsoftware
LATEX,staanhetverspreidenvanwijzigingenalleentoeinde

Wat verandert er met GPL versie 3?
In 2007 verscheen versie 3 van de GPL. De nieuwe licentie ver-
sterkt de rechten van de gebruiker.8 Zo moet het voor iedereen mo-
gelijk zijn om GPLv3 software in apparaten zoals televisies aan te
passen, en niet alleen voor de fabrikant. GPLv3 software mag ook
niet voor DRM-toepassingen worden gebruikt. Daarnaast is de li-
centie aangepast aan internationaal auteursrecht. Versie 2 leunde
sterk op Amerikaans auteursrecht.
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De vrije beschikbaarheid van de bron-
code is essentieel voor open source.
Vandaar de bijzondere eisen voor dis-
tributeurs. 
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vormvanpatches.Ditzijnlossebestandendieaangevenwelke
regelsvandeorigineleversieopwelkemanieraangepastmoe-
tenwordenomdewijzigingendoortevoeren.Degebruikerdie
hetwerkinstalleert,kandepatchesdantoepassenenzohet
gewijzigdewerkverkrijgen.Hetisdanmeteenvoorhemdui-
delijkdathethiereengewijzigdeversiebetreft.

Afgeleide werken vrijgeven
Eenbelangrijkeeisbijopensourceisdatcombinaties,uitbreidingen
enaanpassingenopopensourcezelfookweeropensourcemoeten

worden.Nietallelicentieskennendezeeis,
maardebelangrijkste–deGPL–nunetwel.
Zomageenpakketdatgebaseerdisopsoft-
wareonderdeGPL alleenmaar verspreid
worden onder de GPL zelf. Ook moet de
broncodevanhetgehelepakketvrijelijkbe-

schikbaargesteldworden.Hetisechternietduidelijkgedefinieerd
wanneerditnuhetgevalis.9

Eensimpelesituatieishetovernemen(kopiëren)vanbroncodein
deeigenbroncode.Statischlinken,hetsamenvoegenvanverschil-
lendemodulestotéénuitvoerbaarprogramma,lijktookonderdit
criteriumtevallen.Maaralseenbibliotheek(DLL)dynamischwordt
gelinkttegenheteigenprogramma,isdesituatiealeenstukmin-
derduidelijk.EnmettechniekenalsCORBA,RPC,sockets,plug-ins
enzovoortskandesituatiebijzondercomplexworden.

DemeningenoverdeinterpretatievandeGPLlopenuiteen.Een
veelgehoordcompromisisdatelkevormvan‘linken’deketenbepa-
linginroept,maarsamenwerkingviabijvoorbeeldCORBAofRPC
niet.Maareenuitgemaaktezaakiszelfsdatniet.GPLv3losthetop

metwatcreatievedefinities.Allesdatwordttoegevoegdaanofge-
combineerdmetdeGPLv3software,moetzelfookGPLv3worden.

DeLibraryGPLendeMozillaPublicLicense(MPL)zijnminder
complex.Hetistoegestaanomeen“groterwerk”temaken
doorhetwerkonderdeMPLofLGPLtecombinerenmetan-
deresoftware.Ditgroterwerkmagdanondereenlicentienaar
keuzewordenverspreid,mitsdevoorwaardenvandeMPLof
LGPLmaarwordennageleefdvoorhetwerkdatmenonderdie
licentieheeftgekregen.Iniedergevalmoetdusdebroncode
vanhetbetreffendedeelbeschikbaarwordengesteld,inclusief
eventuelewijzigingen,eniseennaamsvermeldingvandeau-
teurshiervanverplicht.

De maker van open source
Bijopensourcesoftwareisermeestalnietéénmaker,maarzijn
ermeerdere.Iedereendieeenstukjeheeftbijgedragenaaneen
programmaismede-auteursrechthebbendedaarop.Zijmoeten
allemaaltoestemminggevenvooreenwijzigingvanofuitzon-
deringopdelicentie.Datkanlastigzijnbijeengrootproject,
waarmensennogweleensweggaanofzelfsblijkentezijnover-
ledenalsmenvanlicentiewilveranderen.

Mag ik open source commercieel gebruiken en verkopen?
Omdat de software gratis is en er veel vrijwilligers meewerken aan
open source, hebben bedrijven vaak de indruk dat open source niet
commercieel gebruikt mag worden. Dat is onjuist. Je mag open
source verkopen of als onderdeel van een betaalde dienst gebrui-
ken of leveren. Het enige wat meestal niet mag, is de broncode ge-
sloten houden als je deze uitlevert. Wat je precies moet delen,
hangt af van de licentie.
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‘Afgeleide’ versies van GPL software
mag je alleen onder de GPL versprei-
den. Het is alleen niet duidelijk wat nu
precies een ‘afgeleide’ versie is. 



Sommigeprojecteneisenomdezeredeneenexplicieteover-
drachtvanauteursrechtnaareenstichtingofandereverte-
genwoordiger.10 Diekanopdiemanierinhaareentjeoptreden
tegenovertredingenvandelicentie,delicentieaanpassenen
desgewenstuitzonderingenverlenen.

Veelprogrammeursensoftwareontwikkelaarswerkenineen
bedrijf.DeAuteurswetzegtdandatde software die zij schrij-
ven, eigenlijk van het bedrijf is.11 Ookalszedatinhunvrije
tijdschrijven.Hetcriteriumisofhetdeeluitmaaktvanhun

taakomschrijving om die software te
maken.

Bijdragenaanopensourceprojectendie
aansluitenbijhetwerk,isvoorwerkne-
mersdanookriskant.Dekansbestaatdat

zijbijdragendoenwaarhunwerkgeverhetauteursrechtop
blijkttehebben.Degegevenlicentieisdannietrechtsgeldig,
waardoorhetprojectdekanslooptdoordewerkgevervande
programmeuraangeklaagdtewordenvoorinbreukophetau-
teursrecht.Omdittevoorkomen,kandeprogrammeuraanzijn
werkgevereenverklaringvragendatdezeafzietvanauteurs-
rechtelijkeclaimsophetopensourceproject.

Software en octrooien
Softwareoctrooien,softwarepatentenof“octrooiopcompu-
ter-geïmplementeerdeuitvindingen”:hoejehetooknoemt,
zezijnindecontextvanopensourcealtijdgoedvoorheftige
discussie.Softwarewordtbeschermddoorhetauteursrecht.
Moderneapparatuur(zoalstelefoons,televisiesofauto’s)wor-
denechtermetsteedsmeer(embedded)softwaregebouwd.

Uitvindingen worden door octrooien beschermd, dus wordt
steedsvakeroctrooiopzo’nsoftware-uitvindingaangevraagd.Op
dezeontwikkelingismetnamevanuitdeopensourcebeweging
veelkritiek:octrooibeschermingvoorsoftwareremtinnovatie,
deverleendeoctrooienzijnvrijwelaltijdtriviaalenmetsoftware-
octrooienkanhetopensourcemodelwordengesaboteerd.

Juridischgezienliggenoctrooienopsoftwaretechniekenmoei-
lijk.12 InEuropaisereenverbodopoctrooienop“computerpro-
gramma’salszodanig”,maar inderechtspraakisditverbod
vrijweltotophetbotuitgekleed.13 EenEuropeeswetsvoorstel
overhetonderwerpwerdin2006afgeblazennaéénvandehef-
tigstepolemiekenooit.14 IndeVSwerdoverigensalsindsde
jarennegentigmeteenbredereregelgewerkt.15 Indepraktijk
zijnervrijwelgeenoctrooirechtszakentegenopensourcege-
weest,endezakendieerwaren,zijnvrijsnelgeschikt.16 Dat
neemtnietwegdathetbestaanvanzulkeoctrooieneenchilling
effect opontwikkelaarshebben,metnamevanwegedecom-
plexiteitenvooraldegigantischekostenvaneenoctrooirechts-
zaak.Het Open Invention Network werdin2005opgerichtomeen
tegenwichttekunnenbiedentegendezeoctrooidreiging.17

Twee licenties, kan dat?
Bedrijven zoals MySQL (nu onderdeel van Oracle) en Trolltech bie-
den hun software zowel onder een open source licentie als onder
een traditionele, ‘gesloten’ licentie aan. De klant kan dan kiezen: wil
hij gratis de open source versie, of betaald de traditionele versie?
Deze “dual licensing” constructie mikt op bedrijven die geen zin heb-
ben zich aan de open source voorwaarden te houden. Het is echter
een misverstand dat bedrijven de opensourceversie niet mogen ge-
bruiken en de “commercie� le” versie zouden moeten licentie�ren.

Zelfgeschreven software kan toch van
je baas zijn. Maak daarom afspraken
met je werkgever als je aan open
source gaat werken
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iskaneenlastigezaakzijn.Programmeursmoetendusweten
wanneerdithetgevalkanzijnbijhunproject.

Veelbedrijvenziendezeeisennogsteedsalseenrisicoenpro-
berendaaromhetgebruikvanopensourcezoveelmogelijkte
vermijden.Ditistegenwoordigechtergeenrealistischeoptie
meer.Hetgebruikvanopensourceincommerciëleproducten
wordtsteedspopulairder.Opensourcenegerenbetekentdat
eenbedrijfzichzelfdetoegangontzegttotsoftwarevanhoge
kwaliteitzonderlicentiekosten.Hetgevolgisvertragingenen
duurdereproductentenopzichtevandeconcurrent.Somsis
hetcommercieelsimpelwegniethaalbaarom“bijteblijven”
bijeenopensourceconcurrentvooreenzelfontwikkeldstuk
software.Deenigeoptieisdusmetderisico’slerenomgaan.

9 Open source: terug naar de bron(code)
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Unieke risico’s, unieke kansen
Opensourcekentenkeleuniekerisico’svanwegedeeveneens
uniekelicentievoorwaarden.Voorbedrijvendiegewendzijn
aantraditionelelicenties,kanhetduuroflastigzijnomtezor-
gendatzezicheveneenshoudenaanopensourcelicenties.Het
negeren van open source licentievoorwaarden betekent dat
de software zonder geldige licentie wordt gebruikt,watkan
leidentoteenrechtszaakofslechtepubliciteit.

HetNederlandsebedrijfTomtomkwam
bijvoorbeeld in 2004 negatief in het
nieuwsomdathaarnavigatieapparaten
gebaseerd waren op Linux en andere
opensource,maardeGPLnietjuistna-
geleefdwerd.Zowasdebroncodener-
genstekrijgen,enwerdzelfsnietgemeld
datdezeopensourcegebruiktwerd.Na

diversemailsomhenopdezeproblementewijzen,publiceert
Tomtomnudebroncodeenlicentieteksten.18 Bijanderebe-
drijven,zoalsSkypeendeDuitsedochtervanSitecom,waseen
rechtszaaknodigomzeteovertuigenvandenoodzaakomzich
aandeGPLtehouden.19

Hetisduszaakomtezorgendatiedereenbinnenhetbedrijfdie
metdesoftwarewerkt,weetwelkeverplichtingener(kunnen)
gelden.Zoishetvaakverplichtomdeaanwezigheidvanopen
sourcetemeldenindehandleidingvanhetproduct.Wieditpas
beseft nadat de handleidingen zijn gedrukt, heeft eenpro-
bleem.Sommigelicentieseisendateigenuitbreidingenofver-
beteringenaanopensourceookalsopensourcewordenvrij-
gegeven.Hetbepalenwanneerietsnuprecieseenuitbreiding

Open source licenties lijken unieke ri-
sico’s te bevatten. Maar open source
software biedt zulke grote voordelen
dat die risico’s de moeite meer dan
waard zijn. 

Hoe open zijn standaarden eigenlijk?
Naast open software is er ook veel aandacht voor open standaar-
den. Dit zijn standaarden die iedereen zou moeten kunnen imple-
menteren. Dat is belangrijk in de ICT, omdat daarmee samenwerking
tussen diensten en software van verschillende partijen gewaarborgd
wordt. Lang niet alle standaarden zijn echter open. Vaak moet er
betaald worden of is de standaard alleen onder geheimhouding te
krijgen. Dat is lastig, zeker als de standaard wettelijk voorgeschre-
ven wordt (zoals een NEN norm). In december 2008 oordeelde de
rechter dat een wet of regel alleen naar een standaard mag ver-
wijzen als die publiek en gratis beschikbaar is.20 Standaardisatie
kan ook in andere gevallen een rechtvaardigingsgrond opleveren
om een sterk gelijkend product te maken.21



10Voorwaardelijk webgebruik

Ikgaakkoordmetdevoorwaarden.”Het iseenvande
meestvoorkomendeenmeestgenegeerdezinnenopweb-
sites.Tochzijndievoorwaardencruciaal.Alsjeopeen

forummeedoet,eenfotoplaatstopeensitealsFlickrofeene-
mailverstuurtviaeenwebmaildienst,maakjegebruikvanan-
dermans server. De eigenaar mag daar in principe elke
voorwaardeaankoppelendiehemgoeddunkt.Alsgebruiker
benjedaaraangebondendoordediensttegebruiken,zelfsals
jedevoorwaardennietleest.Maarhoevermogendievoor-
waardengaan?Enwatnualsjeandermanssitehergebruiktop
jeeigensite?

Licentieovereenkomst
‘Licentie’iseenouderwetswoordvoor‘toestemming’.Deei-
genaarvaneenservermagzelf bepalen wie en wat hij toelaat
opzijnserver,zobepaaldedeHogeRaadin2004.1 Jekuntdan
ookvoorwaardenstellenaanhetgebruikvaneenwebsite.Zo
hadeene-mailgidsinhaarreglementverbodenomadressen
optevragenomdaarspamnaar teversturen.En toeneen
spammer,pardon,directmailerdattochdeed,werddatwe-
gensstrijdmethetreglementverboden.Despammermoest
eenschadevergoedingbetalen.2

Alsgebruikerhebjeduseenlicentieovereenkomstnodigmet
debeheerdervaneen site, blog, forumof andere internet-
dienst.Zo’novereenkomststaatbekendonderdeterm“EULA”,
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Aandachtspunten voor gebruikers

1. Welke licentie is van toepassing? Controleer altijd
de licentie, ook bij nieuwe versies. Deze kan in de
tussentijd gewijzigd zijn.

2. Ga je het werk verspreiden? Onderzoek dan welke
verplichtingen je hebt. Alleen naamsvermelding, of
moet ook broncode uitgeleverd worden? 

3. Hoe ver strekt de verplichting van broncode zich
uit? Is eigen code gelinkt of gecombineerd met
open source, en zo ja wat zegt de licentie daar-
over?

Aandachtspunten voor auteurs

1. Heb je alle code zelf geschreven? Als je andermans
code hergebruikt, moet de licentie daarvan dat toe-
staan. Niet alle open source mag je met elkaar com-
bineren.

2. Heeft je open source project iets te maken met je
werk? Zo ja, informeer dan bij je werkgever of het
akkoord is dat je aan het project werkt.

3. Als je een project leidt, overweeg dan overdracht
van auteursrecht te vragen aan deelnemers.



waarineenovereenkomstgeslotenmoetworden.6 Enals je
mondelingakkoordkuntgaan,waaromdannietviaMSN?

EenEULAmoetwelop de juiste manier terhandgesteldzijn.
Ineenelektronischeomgevingwildatzeggendatdegebruiker
hemmakkelijkmoetkunnenopslaanenlaternogeenskunnen
lezen.7 VandaardatvoorwaardenvaakalsPDFofnieuwven-
stergetoondworden.Sommigesitestonenvoorwaardenineen
kleinvenstertjemeteenscrollbalk.Datiswaarschijnlijkniet
juridischbindend.

Onredelijk bezwarend
Algemenevoorwaardenzijnnietonderhandelbaar,enworden
bovendienmeestaldoorde‘machtigste’partijgeschreven.De
wetheeftdaaromeenbijzondereregelingevoerdomdeandere
partijtebeschermen.Dieregelzegtdatalgemenevoorwaar-
denniet onredelijk bezwarend mogenzijn.EenEULA-bepa-
ling die dat toch is, kan ongeldig worden verklaard.8

Voorbeeldenvanonredelijkebepalingenzijndeuitsluitingvan
aansprakelijkheidofeenbedingdateenCalifornischearbiter
deenigeisdiemagbeslissenovereengeschil. 9
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watstaatvoor“End-UserLicenseAgreement”.Determkomt
uitdesoftwarewereld,maarEULA’skunnenookinanderesi-
tuatieswordengebruikt.NaastdetermEULAwordenookwel
termenalsreglement,gebruiksovereenkomstof terms of service
gebruikt.

Algemene voorwaarden
DevoorwaardenuitdeEULAzijnvoorelkegebruikerhetzelfde.
Daarmeezijnzejuridischaan te merken als algemene voor-
waarden.3 Debelangrijksteeisisdandatzetijdigbijhetslui-

ten van de overeenkomst ter hand
gesteldzijn,enooknogeensopdejuiste
manier.4

Tijdigwilzeggenvoor of bij het sluiten
van de overeenkomst.Bijhetregistra-

tieprocesiseenmooimoment.Vandaardatvrijwelelkesitebij
registratiejevraagtomietsaantekruisenwaarbijstaatdatje
akkoordbentmetdevoorwaarden.

Nietallesitesvereisenregistratie.Ookdankunjegebonden
zijnaanhungebruiksvoorwaarden.Doorbijvoorbeeldeene-
mailteversturenofplaatjesteuploaden,stemjeinmetde
voorwaardenvandedienst.Jehadmoetenonderzoekenofer
voorwaardengesteldwerden,zalderechterzeggen.5 Enalsdie
danopdejuistemanieraangebodenworden,zitjeeraanvast.

Bovendienisietsaanvinkenofklikkennietdeenigemanierom
gebondentewordenaaneenEULA.Ookpere-mail,smsofzelfs
twitterberichtkunjeakkoordgaanmeteenovereenkomst.Er
zijn namelijk geen wettelijke voorschriften voor de vorm

Kan een site het auteursrecht eisen?
Sommige sites vermelden in de gebruiksvoorwaarden dat het au-
teursrecht op geplaatst werk overgedragen wordt aan de site. Dat
kan niet zomaar. Voor overdracht van auteursrecht is een akte
nodig, een ondertekend geschrift met handtekening van de maker.
Hoewel ook een elektronische akte rechtsgeldig is (denk aan een e-
mail met digitale handtekening), zijn algemene voorwaarden uit
een gebruiksovereenkomst nog geen akte.10

Aan een EULA of gebruiksvoorwaarden
zit je al snel vast, ook als je je niet
hoeft te registreren. Maar hij moet wel
vooraf te lezen zijn geweest. 



Minderbekenddandezwarteengrijzelijstisde‘blauwelijst’
metbedingendieonredelijkkunnenzijn.13 Zostaatopdezelijst
bijvoorbeeldeenverbodomonevenredighogeboetesopteleg-
genbijvoortijdigeopzegging.14 Eenanderebelangrijkeregel
uitderichtlijnisdatderechterbijconsumentencontractenop
eigeninitiatief(“ambtshalve”)moetonderzoekenofbedingen
inalgemenevoorwaardenonredelijkzijn.15 Dusookalsnie-
mandereenprobleemvanmaakte.

Licentie aan een site
Eenbijzonderevoorwaardewordtgebruiktdoorsiteswaarge-
bruikersmateriaalzoalstekst,audioenvideomogenhosten.
Omdathethostenenverspreidenvanzulkmateriaalnormaal
inbreukophetauteursrechtis,moetjeeenwebsitezoalsYou-
tubeofFlickrtoestemming,eenlicentie, gevenomjemateriaal
teverspreiden.Ditregelendezesitesmeestalvoorafindege-
bruiksvoorwaardenvoordesite,zodatdaarnietapartoveron-
derhandeldkanworden.

ZovraagtfotohostingsiteFlickrbijvoorbeeldhetrechtomje
foto’s te tonen aan bezoekers, inclusief in vergrote of ver-
kleindevormenindiavoorstellingen,maaralleenzolangjede
fotozelfopFlickrlaatstaan.Haaljedefotoweg,danvervalt
delicentieautomatisch.Daarnaastwordengebruikersaange-
moedigdhunfoto’sondereenCreativeCommons-licentie(zie
hoofdstuk 8)teplaatsen.

FilmsiteYoutubegaateenstapverder.Wieeenfilmonlinezet,
geeftYoutubetoestemminghetwerktepublicerenenaanan-
derentelatenzienvoorelkdoeldatbijde‘ondernemingsacti-
viteiten’ vanYoutube past. Dat iswel behoorlijk algemeen
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EULA’szijnvaakergstreng.Veelsoftwarelicentiesvermelden
bijvoorbeelddatdesoftwaremaaropéénpcmagwordengeïn-
stalleerd,ennietwordengekopieerdlaatstaanverspreid.Sites
kunnenjeverbiedenommeerdantienpagina’suitteprinten.
Maar“streng”isnogniethetzelfdeals“onredelijkbezwarend”.
Jezultalsgebruikermoetenbewijzendatdeanderepartijdeze
eisredelijkerwijsnietmagopleggen,ofdathijineenconcrete
situatienietwerkbaarvoorjouis.

InveelEULAsstaatvermelddatdezeop
elk moment gewijzigd mogenworden.
Datmag,maardatmoetweltijdigwor-
denaangekondigd,zodatdegebruikerde
kanskrijgtomdewijzigingentelezenen
deovereenkomstoptezeggen.11 Dezere-
geling geldt overigens ook bij andere
contracten,zoalswebsitereglementen.

Grijze en zwarte lijst
Alsextrabeschermingvoorconsumentenalswederpartijiser
een zwarte en grijze lijst met ‘verboden’ bepalingen.
Bepalingen op de zwarte lijst zijn per definitie onredelijk
bezwarend. Bij de grijze lijst draait de bewijslast om. De
beheerderoflicentiegevermoetdanaantonendatdebepaling
niet onredelijk is. Op die grijze lijst staat bijvoorbeeld een
bepalingdieverbiedtdateensitezomaardeovereenkomstmet
eengebruikeropzegt.12 Wildesitedusvaneengebruikeraf,
danmoetdieredenindevoorwaardenzelfgenoemdzijn.Ofer
moet een bijzondere omstandigheid zijn waarom de site
zomaarmagopzeggen.

Consumenten worden extra beschermd
tegen strenge reglementen. Dankzij
een grijze en zwarte lijst kunnen zij be-
palingen uit overeenkomsten gemak-
kelijk laten vernietigen.



slechts voorbepaaldedoelen te gebruiken, opdoorde site
voorgeschrevenmanierentetonenengeenmisbruikvande
diensttemaken.Datmagallemaal,enwiezo’nEULAaccep-
teert,zitaandevoorwaardenvast.

EenAPIgebruikenisjuridischhetzelfdealselkeanderemanier
vangebruikenvaneensite.Wordthetopenenvrijaangebo-
den,netzoalswebpagina’sopeensite,danmagjedefunctio-
naliteit van de API gewoon gebruiken. Stelt men
voorwaarden, dan moet je je daaraan houden. Hetisoveri-
gensnietongebruikelijkdatzulkevoorwaardenvantijdtottijd
wordenaangepast.Datmagopzich,zolangmaarindevoor-
waardenstaatdátdatmag.Enalswederpartijkunjedanaltijd
deEULAopzeggen.16

Andermans site scrapen
AlsergeenRSS-feedofAPIbeschikbaaris,kunjeookzelfde
informatieopandermanswebsiteuitlezenendezeverwerken
injeeigensite.Datheetscrapen. Juridischzittenernogalwat
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geformuleerd:steldatYoutubeeendealsluitmeteentelevi-
siezender,dangeeftbovenstaandelicentiehenhetrechtom
elkfilmpjeoptelevisieuitte(laten)zenden.

Dielicentieisnieteeuwigdurend,zostaateveneensindievoor-
waarden.Delicentievervaltwanneerdemakerzelfdevideo
verwijdertvanYoutube.Hetwerkmagdannietmeerworden
verspreidofgekopieerd.Mensendiedefilmalgedownload
hadden,mogendiekopiebehoudenalszediealleenvoorzich-

zelfgebruiken.Datistenslotteeenthuis-
kopie(ziehoofdstuk 6).

Mashups en API’s
Eenmashup iseenwebapplicatiewaarbij
informatieuitmeerderebronnenwordt
gecombineerd. Denk aan een site met
nieuwskoppenvandiverse kranten, of

eenbedrijvengidsdieopeenkaartvanGoogleMapslaatzien
waarelkbedrijfgevestigdis.Maarookeenzoekmachinezouje
kunnenzienalseensoortvanmashup.

Omzo’nmashuptekunnenmaken,hebjetoegangnodigtotde
informatievandesitesdiejewiltcombineren,hetliefstineen
machine-leesbaarformaat.VoortekstkunjedenkenaanRSS,
maarookvoorapplicatiesbestaanergestandaardiseerdema-
nierenvantoegang.Dezewordenmeestalaangeduidmetde
termApplication Programming Interface ofAPI.

Programmeurs die deze API willen gebruiken,moeten een
overeenkomst(EULA)sluitenvoordatzetoegangkrijgen.In
dezeEULA staatdanvaakdatdegebruikerbelooftdedata

Is een API key beschermd?
Steeds meer diensten eisen dat je een API key, een unieke code,
aanvraagt om een mashup te kunnen bouwen met hun dienst. De
mashup moet dan deze code meesturen bij elk verzoek om infor-
matie. Die code is op zichzelf niet beschermd. De code op een on-
gewenste manier gebruiken is geen computervredebreuk (zie
hoofdstuk 14). Je hebt immers toestemming die sleutel te gebruiken.
Wel krijg je de API key pas nadat je akkoord bent gegaan met de
EULA. En in die EULA staat dat het verboden is de API key aan an-
deren ter beschikking te stellen. Publiceer je hem toch, dan schend
je dus de EULA.

Wil je een API gebruiken op je eigen site,
dan moet je je aan de EULA houden.
Bouw je een eigen manier om ander-
mans site te hergebruiken, dan kun je te
maken krijgen met het databankenrecht. 



Hetgrotestruikelblokhierisdatdeinvesteringgestokenmoet
zijninhetbouwenvandedatabank,dushetstructurerenen
organiserenvandegegevenstoteendoorzoekbaarelektro-
nischbestand.Dekostenvoorhethetvergarenvandegege-
vens zelf tellen nietmee. Dat blijkt uit een arrest van het
EuropeseHofvanJustitieoverhetdatabankrechtopeenover-
zichtvandeuitslagenvanpaardenrennen.19 Deorganisator
claimdedatzij forshadgeïnvesteerd inhethoudenvande
races,maarvolgenshetEuropeseHofwarendieinvesteringen
nietgerichtophetmakenvanhetover-
zicht.Datoverzichtwasslechts een bij-
product van de wedstrijden en dus
geenbeschermdedatabank.

SiteszoalsMarktplaats,Monsterboardof
Autotrackhebbenvolgensdezejurispru-
dentieeendatabankrechtophunadver-
tentieaanbod. Zij steken hun tijd, geld enmoeite namelijk
primairinhetonderhoudenendoorzoekbaarmakenvanaldie
advertenties.Maareensitemetnieuwsberichten,bijvoorbeeld
Nu.nl,isgeenbeschermdedatabank.Nu.nlinvesteertinhet
verzamelenvannieuwsberichten.Datdiedantoevalligineen
content management system meteendatabasegestoptworden,
isjuridischnietrelevant.

Ditleidttotdewatmerkwaardigeconclusiedatjejedatabase-
opbouwmaarbeterbijeenapartbedrijfjekuntonderbrengen,
omdatjeerdanweleendatabankrechtvoorkrijgt.Daarmee
konbijvoorbeelddesiteVeilingnotaris.nl eenkopieopopenba-
reverkopen.nltegengaan.20 InternetwinkelDe Roode Roos kreeg
geendatabankrechtomdatzijniet“wilverdienenaanhetfeit
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hakenenogenaanscrapen,omdatjeietsdoetwatdeeigenaar
vandesitenietvoorzienhadenennietaltijdwil.

Alsdescraperdesiteleegtrektenopzijneigensiteaanbiedt,
danishetjuridischmeestalmakkelijk.Datisinbreukopau-
teursrechtendatmagniet.Slimmescrapersbouwenduseen
systeemdatterplekkezoekopdrachtendoorgeeftenhetre-
sultaatombouwtnaarhuneigenlayout.Datisgeeninbreukop
hetauteursrecht,wanterzitgeenauteursrechtopeenlijstmet
zoekresultaten.

Tochisscrapenvanandermanssitedaar-
meenietautomatischlegaal.Albijnatien
jaarkennenweinNederlandhetdata-
bankenrecht,datdatabankenbeschermt
tegen(integraalofgrotendeels)overne-

menentegenongeautoriseerdopvragenvangegevensuitde
databank.Vooraldatlaatsteisbedoeldtegenscrapers:opvra-
genvangegevensuiteendatabankmagniet botsen met de
normale exploitatie vandedatabank,enbovendiengeenon-
gerechtvaardigdeschadetoebrengenaandeproducentvande
databank.17

Een beschermde databank, pardon site
Omeendatabankrechtteclaimen,moetdeeigenaarvandesite
aantonendathijeensubstantiëleinvesteringheeftgedaanomde
databankteverkrijgen,indezinvantijd,gelden/ofmoeitedie
hijinhetmakenofonderhoudenheeftgestoken.Wat‘substanti-
eel’is,staatnietindewet,maar1,9miljoeneurovoordeAuto-
track-sitewerdinnovember2007alssubstantieelaangemerkt.18

Een hele site kopiëren mag niet. Maar
ook andermans databank hergebrui-
ken op je eigen site kan juridische pro-
blemen geven. 

Een databank is beschermd als is geïn-
vesteerd in het bouwen van de data-
bank zelf. Een database als
“bijproduct” van bijvoorbeeld een
dienstregeling is niet beschermd.



EigenlijkdeedZoekallehuizendusnietsandersdanwatGoogle
doet.Indexeerallerleisites,laatmensenzoekenentooneen
kortstukjeopderesultaatpagina,meteenhyperlinkombijde
eigenlijkepaginatekomen.Datmag,ookalsjenietzoalsGoogle
hetheleWebindexeertmaaralleeneenbepaaldsoortwebsites
(zieookhoofdstuk5overhyperlinksenzoekmachines).

HuizenzoekmachineJaapgingnogeenstapjeverderenkopi-
eerdedehuizenadvertentiesintegraal,omdieophaareigen
sitetetonen.Datmochtniet,wantdatwasinbreukophetau-
teursrechtvandemakelaars.Wewetenimmersallemaalhoe
veelcreativiteiterkomtkijkenbijeengoedehuizenadverten-
tieschrijven(mijndertigjaaroudedouchecelwaseen“badka-
mer met douche in courante retrokleuren, voorzien van originele
betegeling”).WelmochtJaapeeneigenzoekmachine met frag-
menten (citaten) uit advertenties exploiteren,netalseer-
derZoekallehuizen.24

Hergebruiken van zoekresultaten
DeautositeAutotrackheeftweleendatabankrecht,schreefik
hierboven.ToendesiteGaspedaal.nldanookeenprocesaande
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datzijeeninformatievegegevensverzamelingheeftgecreëerd”
maaraanhetverkopenvanproducten.21 Hetzalmedusniets
verbazenalsermeervandatsoortcentraledatabankbedrijfjes
gaanontstaan.

Huizendatabanken
Ongeveerdehelftvandejurisprudentieoverdatabankrechtis
“NederlandseVerenigingvanMakelaarsversus iemanddie
Funda wilhergebruiken”,endatisnietzogek,wantdehui-

zenmarkt iserg lucratief.DeTelegraaf
wasdeeerstemetEl Cheapo,datdezoe-
kresultaten van Funda schraapte en
toondealsofhethaareigenzoekmachine
was.Datmochtniet,oordeeldedeHoge
Raad in2002,wantFundawaseenbe-
schermde databank.22 Funda had flink
geïnvesteerd indie site.Onder andere

hadzeiedereNVM-makelaarvaneenterminalvoorhetuplo-
adenvanadvertentiesvoorzien—zo’n19.000guldenperstuk.

Zoekallehuizen hadhetdanhandigerbekeken:dienamenFunda
nietover,maargingengewoonnaardesitesvandeindividuele
makelaars, waar immers al die advertenties ook staan. Dit
mocht:demakelaarswarenimmersniet bezig met een data-
bank met huizenadvertenties,maarmethetverkopenvan
huizen.Deadvertentiesophunsitewarendusnietbeschermd
onderhetdatabankenrecht.EnZoekallehuizentoondenietde
heleadvertentie,maaralleeneenkortstukjetekst,eenver-
kleindefotoeneenhyperlinknaardeorigineleadvertentieop
desitevandemakelaar.Datvaltonderhetcitaatrecht;Zoekal-
lehuizenkondigtzoaanwatertezienisachterdehyperlink.23

Het tonen van een stukje tekst van een
webpagina, met eventueel een ver-
kleinde foto van die pagina, valt onder
het citaatrecht. Je kondigt zo aan wat
er op die pagina te lezen is. En daar-
mee passeer je ook het databankrecht.

Mag ik feitelijke gegevens overnemen van een andere site?
Auteursrecht geldt alleen voor creatieve teksten. Feitelijke gegevens,
zoals bijvoorbeeld bouwjaar en kilometerstand van tweedehands
auto’s, zijn vrij van auteursrecht. Die mag je overnemen. Daar zit
één grens aan: je mag niet integraal de hele originele tekst over-
nemen. Daarop rust de ‘geschriftenbescherming’, een variant op
auteursrecht die het vrijwel letterlijk overnemen van andermans tekst
verbiedt. Een selectie overnemen mag wel, zolang de selectie maar
niet zo groot is dat je in strijd komt met het databankenrecht”.



Wat mag wel en niet in een EULA?

1. Licenties of EULA’s mogen in principe alles eisen. Het
is aan de wederpartij om daarmee akkoord te gaan
of niet.

2. Wel moeten de licentievoorwaarden tijdig vooraf
zijn gemeld. Je moet ze kunnen inzien en opslaan
voordat je akkoord gaat met de licentie.

3. Licentievoorwaarden zijn vaak streng. Dat maakt
ze nog niet ongeldig. Ze zijn pas ongeldig als je
kunt aantonen dat ze jou niet mógen worden opge-
legd – dat ze onredelijk bezwarend zijn.

4. In licenties aan consumenten kunnen de zogeheten
grijze en zwarte lijsten daarbij helpen. Bepalingen
die op de zwarte lijst staan, zijn per definitie onre-
delijk. Bij bepalingen op de grijze lijst moet de li-
centiegever aantonen dat het wel degelijk redelijk
is om dit te eisen van de licentienemer.

5. Je bent niet altijd verplicht een licentie te nemen als
je informatie wilt hergebruiken. Feitelijke gegevens
scrapen mag in veel gevallen gewoon. Wel moet je
dan rekening houden met auteursrecht en databan-
kenrecht.
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broekkreegwegenshetscrapenvan(onderandere)Autotrack,
leekdateenuitgemaaktezaak.TochwonGaspedaalhet–om
vervolgensalsnogteverliezen.

DewerkwijzevanGaspedaalwaseenvoudig:zoekopdrachten
ophaarsitewerdenstiekemdoorgegevennaarAutotracken
nogzesanderesites.Deresultatenwerdenvaneennieuwelay-
outvoorzienenals éénresultaatpaginagetoond.Gaspedaal
namdedatabankdusnietgeheelofgrotendeelsover,zoalsEl
Cheapodatweldeed.Maarditisnatuurlijkwelherhaaldensys-
tematischopvragenvangegevensuitdedatabank.

Herhaaldensystematischopvragenmag,zolanghetmaargeen
ongerechtvaardigde schade toebrengt aanderechtmatige
belangenvandeproducentvandedatabank.Wieeendatabank
opinternetaanbiedt,kannietzomaarmeerverbiedendatmen-
sendingenopvragenuitdiedatabank,isdegedachte.Schade
zalhemmetnamezitteninhetstukjebijbeetje“leegtrekken”
vandedatabank.Datisnietdebedoeling,duszulkeschadezal
moetenwordenvergoed.

DevraagwasdusofdemaniervanhergebruikvanGaspedaal
ongerechtvaardigd schade toebracht aan Autotrack. De
voorzieningenrechter vond vanniet, en verwees naar een
bodemprocedure.25 DaarwerduitgemaaktdatGaspedaalwel
degelijkschadeberokkendeaanAutotrack,omdatzeinfeite
dedatabankherpubliceerde.26



11Het internet op

Hoewelhetinternetsomsdedigitalesnelwegwordt
genoemd,ishetnietzomaartevergelijkenmetde
openbarewegwaar je opmag lopen zonder dat

daarvoorcontractennodigzijn.Hetinternetisalleentoegan-
kelijkalseenanderepartij,deprovider,jedaarbijhelpt.Die
providersdoendatechternietvoorniets.Zijkunnenenmogen
grenzenstellenaanwatklantendoen.

Debelangrijkstebeperkingisdedatalimiet,eengrensaande
hoeveelheidgegevens(data)diejeineenbepaaldemaandmag
ophalen.Sommigeprovidershantereneenhardelimiet,met
boetesalsjedaaroverheengaat.Demeestenwerkenmeteen
fair use policy:hetgebruikmagnietveelmeerzijndanandere
gebruikers.Welkejuridischeregelsgeldenernubijcontracten
metinternetproviders?

Abonnement op internet
Demeestemensenkrijgentoegangtotinternetdooreenabon-
nementaftesluitenmeteeninternetprovider.Juridischgezien
iszo’nabonnementhetzelfdealselkandercontract.Deenepar-
tijbetaalteenzekerbedrag,endeanderleverteendienst.Indit
gevaldustoegangtotinternet.Daarbijgeldennatuurlijkregels,
dieinalgemenevoorwaardenvastgelegdzijn(zieookhoofdstukken
10en13).1Voorcontractenmetinternetproviderszijnerechter
nogwatextraregels.DeTelecommunicatiewetgeeftdeconsu-
mentnamelijkextrarechtenrichtingzijninternetprovider.
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VolgensdelettervandeWetComputercriminaliteitishetstraf-
baarom‘opzettelijkenwederrechtelijkbinnentedringen’op
hetonbeveiligdedraadlozenetwerkvandeburen.3 Bijeenstrik-
telezingkunjedaarhetmeesurfenbijdeburenookonderre-
kenen.In2010werdechtereenjongenvrijgesprokenomdathij
hetnetwerkvanzijnburenalleenmaargebruiktealsspringplank
omhetinternetoptekunnen.4 Hetgratis‘meeliften’werdals
“nietrelevant”voordestrafwetafgedaan.Pasalshijhadrond-
gesnuffeldophetnetwerkzelf,zouhijstrafbaarzijngeweest.

Wat kost dat?
Heelbelangrijkisnatuurlijkdeprijs.Iedereproviderhanteert
zijneigentarieven.Meestalgaathetdanomeenvastbedrag
permaand,maarvoorsommigedienstenkanextrawordenge-
rekend.Zowordtvaakeentoeslagberekendvooreenextragro-
tee-mailboxofvooreeneigenhomepage.

Providersbiedenvaakverschillendetarievenvoorverschillende
snelheden.Eengoedkoopcontractklinktleuk,maarbiedtdan
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Jezitpasaanhetcontractvastalsjeditexplicietaangeeftaan
deprovider.Meestalduspasalsjehetcontracttekentente-
rugstuurt.Maardathoeftniet:alsjealvastvandedienstge-
bruikmaakt,isdatookbewijsdatjejegebondenachtaanhet
contract.Alsjebijeeninternetcaféofineenhoteljecredit-
card-gegevensintyptenzotoegangkrijgttothun(vaakdraad-
loos)netwerk,zitjeookvastaandevoorwaarden.

Demeestenmensensluitenhunabonnementopinternetafper
telefoonofviadewebsitevandeprovider.Datisdaneenover-

eenkomstopafstand,endaarvoorgelden
dezelfde regels als bij bestellingen bij
webwinkels(ziehoofdstuk13).Hetbe-
langrijkstevoordeeldaarvanisdaterdan
eenbedenktermijn van zeven werkda-
gen geldtwaarbinnenjealsconsument

kostelooshetabonnementweermagopzeggen.Alleenvervalt
datrechtwanneerjededienstgaatgebruiken,dusalsjegaat
surfen,mailenofchatten.2

Internet bij de buren
Internetkunjenetalseenkopjekoffieookbijdeburenkrij-
gen.Steedsmeermensengebruikenthuiseendraadloosnet-
werk,zodatzegeenkabelshoevenaante leggen.Eenpunt
daarbijisweldatdraadlozenetwerkenzichnietsaantrekken
vanmuren,waardooriedereenbinneneenmeterofdertigtoe-
gangkankrijgentotdatnetwerk.Meestalisditnietdebedoe-
ling,wanthoemeermensengebruikmakenvaneendraadloos
netwerk,hoetragerhetvooriedereenwordt.Bovendienishet
vaakmogelijkomopdezemanierpreciestezienwatdebuur-
manallemaalopMSNzegtofwelkesiteshijbezoekt.

Een via internet of telefoon afgesloten
internetabonnement mag je binnen
zeven werkdagen opzeggen, mits je
het maar niet gebruikt in die tijd.

Hoeveel dekking mag ik verwachten?
Draadloos internet met mobiele telefoons heeft de afgelopen twee
jaar een snelle vlucht genomen, met name dankzij smartphones
zoals de iPhone. De netwerken van de mobiele providers waren
daar echter niet op berekend. Met name T-Mobile, dat in Neder-
land als enige iPhones met abonnement verkoopt, liep hierdoor
tegen capaciteitsproblemen aan. Diverse personen en organisaties
kondigden toen aan een rechtszaak te willen beginnen wegens
wanprestatie. Of dat kans van slagen heeft, is heel moeilijk te zeg-
gen. Welke concrete toezeggingen over capaciteit heeft het bedrijf
gedaan? En zijn die geschonden?



Betaaljenietofnietoptijd,danheeftdeproviderhetrechtom
jeverbinding(tijdelijk)aftesluitentotjeweerbijbentmetbe-
talen.Bovendienkunnenzeeenincassobureaulangssturenom
deachterstalligebetalingalsnogteinnen.Eenprovidermagbij
groteachterstand–ofbijmisbruikvandedienst–ookhet
abonnementopzeggen.Daarbijwordennogweleensboetesge-
claimd,maarzulkeboetes zijn aan wettelijke grenzen ge-
bonden.6 Men kan bijvoorbeeld niet zomaar het
abonnementsgeldvoordegeheleresterendeperiodeinéén
keeropeisenalsboete.7

Wat krijg je ervoor?
Nahetafsluitenvanhetcontracthebje
natuurlijk het recht om gebruik te
makenvanhetnetwerkvandeprovider.
Daaronder valt in ieder geval de
mogelijkheidomwebsitestebezoeken,envrijwelaltijdookom
e-mail te ontvangen en versturen via een postbus die de
providerjegeeft.

Jebentnatuurlijkvrijomdee-mailboxvandeproviderniette
gebruiken.Datkanzelfshandigzijn,omdatdanjee-mailadres
nietwijzigtalsjeooitnaareenandereprovideroverstapt.Houd
erwelrekeningmeedatsommigeprovidersbelangrijkemede-
delingenpere-mailversturen.Diesturenzijdanalleennaarde
mailboxdiezijjegeven.Hetisjeeigenverantwoordelijkheid
omdiemailboxdusafentoetelezen.

Vaakisereenkabelmodem,ADSL-modemofanderapparaat
vandeprovidernodigomtoegangtekrijgentothetnetwerk.
Deproviderkanzo’nmodemmeeleverenbijinstallatie.Daar
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Bij prijsverhogingen mag je je inter-
netabonnement per direct opzeg-
gen.Dat geldt ook bij andere negatieve
wijzigingen van het contract.
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maartraagtoegangtotinternet.Aandeanderekantiseensu-
persnelcontractmetheelveelruimteomtedownloadenook
weernietnodigalsjealleengaate-mailenenwebpagina’swilt
lezen.

Inprincipestaatdeprijsvastdiejebijhetafsluitenbentaan-
gegaan.Vaakstaatinhetcontractdatdeproviderhetrecht
heefttussentijdsdeprijsteverhogen.Datmag,mitshijditmin-
stensvierwekenvantevorenmeldtenjedaarbijhetrechtgeeft
omkosteloos het contract te ontbinden.Omgekeerdligthet
anders;jehebtgeenrechtopprijsverlagingendielatereklan-
tenkrijgen.Komterdusvierwekenlatereenspecialekorting
voornieuweabonnementen,danhebjehelaaspechgehad.Ook
bijanderecontractswijzigingengeldtdatjealleenmagopzeg-
genalszevoorjounadeligzijn.5

Internetten in het café�
Regels in internetcafe� s of hotels zijn vaak een stuk strenger dan
bij een gewone provider. Zo kan het voorkomen dat bepaalde
sites geblokkeerd zijn of dat je niet meer dan een bepaald aan-
tal mails per uur mag sturen. Deze regels zijn meestal gemaakt
omdat zulke locaties een geliefde plek zijn voor mensen die ano-
niem rotzooi willen uithalen. Een provider mag dan beperkingen
opleggen. Wel moet de provider vooraf aankondigen welke be-
perkingen er gelden. Dit blijkt in de praktijk helaas vaak tegen te
vallen. Een lijst met geblokkeerde sites zul je niet snel aantreffen,
hooguit een algemene verklaring zoals “Om veiligheidsredenen
gelden bepaalde restricties” wat natuurlijk bijzonder weinig zegt.
Formeel niet helemaal in orde, maar in de praktijk is hier weinig
aan te doen.



vanhetabonnementzelfmogendezeniet zomaar worden
verhoogd,tenzijjedandemogelijkheidkrijgtaangebodenhet
abonnementoptezeggen.8

Providersmogenookanderegrenzenstellen.Zemogenbij-
voorbeeldbepaaldeapplicatiesofdienstenblokkeren.Datmoe-
ten ze in principe ook vooraf melden, tenzij het om zeer
ongebruikelijkezakengaat.Deprovidermoetnamelijkalleen
leverenwatisbeloofd,enhetongebruikelijkeisnietafgespro-
kentenzijdatexplicietgemeldisvanwel.Wordengrenzenach-
terafingevoerdofbijgesteld,danisdat
eennegatievecontractswijzigingendan
magjeopzeggen.Eenvoorbeeldishetaf-
knijpenvandeinternetsnelheidvoorbe-
paaldeapplicaties.9

Eerlijk gebruik
Nietalleprovidershantereneendatalimiet.Hetistenslotte
veelaantrekkelijkerom“onbeperktinternet”tekunnenbie-
den.Maarnetalsbijonbeperktspare-ribsetenzittendaartoch
bepaaldegrenzenaan.Dezewordenomschrevenineenzoge-
hetenfair use policy,somsookwelfair consumption policy ge-
noemd.Eenprovidermeteenfairusepolicysteltgeenharde
grenzen,maareistalleendatdeklanthetnetwerk“inallere-
delijkheid”(fairness)gebruikt.Somsgaathetookwelomge-
bruik waar anderen last van hebben. Bij kabelinternet
bijvoorbeeldkanovermatiggebruikdooréénklantderestvan
debuurthinderen.

Uiteraardishetdevraagwatdan“redelijk”is.10 Vaakwordtdit
gelezenals“veelmeerdangemiddeld”.Datisopzicheenprima
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Een fair use policy moet zelf ook fair
zijn. “Veel meer dan gemiddeld” is op
zich acceptabel. Wel moet ergens na te
gaan zijn of je nog fair bezig bent.
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wordtdaneenwaarborgsomvoorgerekend.Diekrijgjeterug
als jebijhetopzeggendemodem(uiteraardonbeschadigd)
weerinlevert.ADSL-modemskunjeookzelfkopen,maardan
moetjedezewelzelfaansluiten.Endeproviderhoeftniette
zorgendatzo’nzelfgekochtmodemwerktmethunnetwerk
(tenzijvoorafgezegdisdatdatwelzalwerken).

Sommigeprovidersverbiedenoverigenshetaansluitenvan
meerderecomputersopdeinternetverbindingindealgemene
voorwaarden.Indepraktijkblijkthierzeldentotnooitopge-

controleerd teworden.Maaralshij er
achter zou komen, is de provider ge-
rechtigdhetcontractoptezeggen.

Grenzen aan het gebruik
Sommigeprovidershantereneenzoge-

hetendatalimiet.Ditiseengrensaandehoeveelheidgegevens
diejeineenbepaaldemaandmagophalen.Andereneisendat
jegebruikfairis:nietmeerdanredelijk,ofniet(veel)meerdan
watandereklantengebruiken.

Providerskunnenenmogeneenlimietstellenaandehoeveel-
heidgegevensdiejeineenbepaaldemaandmagophalen.Gaje
daaroverheen,dankandeprovidereenextravergoedingvra-
genofzelfsdeverbindingvoorderestvandiemaandbeper-
ken.Providersmoetennamelijkzelfookweerbijhunproviders
betalenvoordataverkeer.Opdezemanierberekenenzijdeze
kostendoor.

Dekostenperoverschrijdingmoetenwelinhetcontract,ofin
dealgemenevoorwaarden,wordenvastgelegd.Netalsdeprijs

Providers mogen grenzen aan het
gebruik van internet stellen. Die
moeten wel vooraf aangekondigd —
en natuurlijk redelijk zijn.



opdatjeinternetverbindinggewoonwerkt.Storingenkunnen
zichaltijdvoordoen,maarhetisweldetaakvandeprovider
omdieterepareren.Alsdatnietgebeurt,kunjesomsaan-
spraakmakenopeenschadevergoeding.Deproviderkomtim-
merszijnafspraak–toegangtotinternetleveren–nietna.

Depraktijkblijkteen stukweerbarstiger.Erkannatuurlijk
sprakezijnvanovermacht,bijvoorbeeldeenblikseminslagof
eenkabeldiewordtstukgetrokkendooreengraafmachine.
Maarzelfsalsdatniethetgevalis,ishetbepaaldgeenuitge-
maaktezaakdatjeeenvergoedingvoor
jeschadezultkrijgen.Watisimmersdie
schade?Watkosteenweekgeeninter-
nettoegangje?

Bijstoringendieenkelewekenduren,kun
jeaanspraakmakenopteruggave van een evenredig deel van
het abonnementsgeld.13 Ookiseenredelijkevergoedingvanan-
derekostenmogelijk,zoalstelefoonkostenvoorhetbellennaar
dehelpdeskofeenvervangendabonnement.Zelfskunjebijlang-
durigeproblemendeovereenkomstopzeggen.Welmoetjedan
deproviderhebbengewezenopdestoring,enhemherhaalde-
lijkhebbenverzochtomreparatieofeenandereoplossing.14

Aandeanderekant,alshetprobleemaanjeeigencomputer
blijktteliggen,kunjemoeilijkschadevergoedingvandepro-
viderverwachten.Hijheeftimmersgeenverplichtingomje
computergoedtelatenwerken.Zolangallesaandekantvande
providerwerkt,enjedusdeverbindingzoukunnengebruiken,
benjeverplichtomgewoonhetabonnementsgeldtebetalen.
Ookalsjehelemaalgeencomputermeerhebt.
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vuistregel.Alleenwordtdebeoordelingofsprakeisvan“veel
meer”vaakdoordeproviderbijzichzelfneergelegd.Datmag
nietzomaar.Opgrondvandezwartelijstishetverbodendat
eenproviderbepaaltdathijzelfalsenigemagbesluitenof
sprakeisvaneentekortkomingdoordewederpartij,enbepa-
lendater“teveel”geïnternetis,valtdaaronder.11

Daarnaastheeftdeproviderhetrechtombepaaldedingente
verbiedenopzijnnetwerk.Hetspreektvoorzichdathijille-
galezakenniethoefttetolereren.Denkaanhackenofhetver-
spreidenvanbeschermdemuziekoffilms.Ookkanhijregels
stellenom(dekansop)overlasttebeperken.

Het internet doet het niet!
“Hetinternetdoethetniet”iszoongeveerdemeestgehoorde
klachtbijhelpdesks.Omdatjeervoorbetaalt,hebjeerrecht

De Wet Bewaarplicht Verkeersgegevens
Sinds juli 2009 zijn internetproviders verplicht om de verkeersge-
gevens van hun abonnees te bewaren ten behoeve van opsporing
en bestrijding van terrorisme en zware misdrijven. Kort gezegd
gaat het om alle gegevens van de klant over wanneer hij internet
op en af ging en met wie hij mailde of telefoneerde. Adressen van
websites hoeven echter niet te worden bewaard. De Wet Bewaar-
plicht wordt algemeen gezien als een volstrekt zinloos stuk wetge-
ving. Er worden maar weinig nuttige gegevens bewaard, en het is
veel te eenvoudig om er omheen te komen. Zo vallen populaire
maildiensten als Gmail en Hotmail buiten de bewaarplicht. Tegelij-
kertijd vormt de wet een zware inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer. Het Duitse equivalent is al in strijd met de Grondwet
verklaard.12

Bij langdurige storingen kun je een
evenredig deel van je abonnements-
geld terugeisen. Hiervoor zijn echter
maar moeilijk harde regels te geven.



Hoejemoetopzeggen,hangthelemaalvandeprovideraf.Soms
kandatsimpelwegpertelefoon,anderenwilleneenbriefof
staanzelfsopaangetekendepost.Hierzijnnietechtregels
voor.19 Welgeldtdatjebijeendispuutmoetbewijzendatjeop
tijdhebtopgezegd.Bijopzeggenpere-mailishetdushandig
omeenontvangstbevestigingtevragenofeenpaardagenlater
tebellenomerzekervantezijndatdee-mailisaangekomen.
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Opzeggen van het abonnement
Debelangrijkstevraagbijcontractenisaltijd:hoekomiker
weervanaf?Alsjeeencontractaangaat,zitjevoordieperiode
vastaanhetcontract.Tussentijdsopzeggenkanniet,tenzijin
hetcontractstaatvanwel.Vaakzitaandattussentijdsopzeg-
genweleenboetevast.Zo’nboeteiswelaangrenzengebon-
den.15

Internetabonnementenzijnoverhetalgemeenjaarcontracten.
Kortereperiodesmogenook,maarlangereinprincipeniet.16

Nahetaflopenvandecontractsperiodewordthetcontract
vaakautomatischverlengd,tenzijjebinneneenzekereopzeg-
termijnaangeeftdatjedatnietwilt.Omdatveelmensendit
vergeten,isindeTelecommunicatiewetopgenomendateen
internetabonnement (en ook eenmobiele-telefoonabonne-
ment)naheteerstejaarop elk moment mag worden opge-
zegdmetmaximaaléénmaandopzegtermijn.17

En mijn abonnement op de sportschool dan?
Al geruime tijd zijn er plannen om een algemene wetswijziging
door te voeren (het wetsvoorstel- Van Dam) waarmee stilzwijgende
verlenging voor alle abonnementen aan banden gelegd zou wor-
den.18 Consumenten kunnen dan na het eerste jaar alles per maand
opzeggen (behalve lidmaatschappen van verenigingen). Ook komt
er dan een regel dat wie elektronisch een contract aangaat, dat
elektronisch moet kunnen opzeggen. Zo wordt het verboden dat je
een internetdienst alleen met aangetekende brief kunt opzeggen.
Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, en het is nog niet bekend
wanneer het in werking zal treden. Op zijn vroegst zal dat 1 ja-
nuari 2012 zijn, aangezien men minstens e�e�n kalenderjaar als
overgangstermijn wil hebben.
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Jedomeinnaamisjemerk,maarsomsisandermansmerk
nogbeteralsdomeinnaam.Zekeralsjedemerkproducten
verkoopt—ofbeternog,concurrerendeproductentegen

eenlagereprijs.Merkhoudersstellenhetalleen,zachtgezegd,
nietopprijsalsanderemensenvandereputatievanhunmerk
profiteren.Zehebbensomsmiljoenengeïnvesteerdomdiere-
putatieoptebouwenenzewillendaargraagcontroleover
houden.Overmerkinbreukbij domeinnamenenonline re-
clamewordtdanookregelmatiggeprocedeerd.

Merken en domeinnamen
Alsiemandeenmerkheeft,mageenanderdienaamnietzo-
maargebruikenomhaareigenproduct,dienstenofbedrijfaan
teprijzen.Andermansmerknaamverwerkeninjeeigendo-
meinnaamisdanookalsnel inbreukophetmerkrecht.De
redeniseenvoudig:demerkhouderheefthetgrootstebelang
bijspecifiekdiedomeinnaam.Bezoekersvanwww.cocacola.nl
verwachtendeofficiëlesitevanCoca-Cola,enalsjeopMicro-
soft.eueenNederlandswebhostingbedrijfaantreft,stajeook
gektekijken.

Ditgeldtnietalleenvoorhetzelfdesoortproducten,maarook
voorvergelijkbareproducten.BijvoorbeeldindeMondoVerde-
zaakwaarhetenebedrijf(inNoord-Holland)bloemenenplan-
tenverkocht,enhetandere(inLimburg)tuinenaanlegde.Dat
warennabijgelegenproductenendankanersprakezijnvan
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Checklist internetcontracten

R Wat kost het (per maand, jaar)? 
R Hanteert men een datalimiet?

R Zo ja, wat gebeurt er bij overschrijding van de datali-
miet?

R En hoe kun je zien hoe dicht je de datalimiet al 
genaderd bent? 

R Is er een fair use policy? 
R Zo ja, is er een uitleg waar men dan met name op

let? 
R Wat gebeurt er bij gebruik dat niet als fair wordt ge-

zien?
R Mag je de internetverbinding koppelen aan een thuis-

netwerk, of slechts aan één computer? 
R Wanneer mag je uiterlijk opzeggen? 
R Hóe moet worden opgezegd?
R Waar worden nieuwsbrieven en mededelingen heen-

gestuurd? Komen die per post of per mail, en in het
laatste geval naar welk e-mailadres?



geenverwarrendveellijkendebedrijfsnaamgebruiken.9 Bijin-
ternetdienstverlenerswordtalsnelaangenomendatdieregio
heelNederlandis.

Associatie met de merkhouder
Jezounatuurlijkeenvariatiekunnenbedenkenwaardemerk-
naaminstaat,maarmeteentoevoegingzoals‘dealer’,‘twee-
dehands’, ‘te koop’ of iets dergelijks.Maar ook dat is vaak
merkinbreuk.Jekuntnamelijkmetzo’n‘dealer’-domeinnaam
alsnelde indruk wekken dat je een officiële wederverkoper
of dealer bent, ofdatjeopeenanderemanierdemerkhouder
vertegenwoordigt.Endatmagniet.10

Houdjehetechterbijeenneutraledomeinnaamwaarbijgeen
verwarringsgevaarkanontstaan(ooknietopdesiteerachter),
daniserweinigaandehand.11 Eenveelvoorkomendefoutis
datmensennamenals“DeNokiaSuperstore”of“AlleiPads”
gebruiken.Datismerkinbreuk,omdaterdanverwarringkan
ontstaanoverwiedezewinkelsexploiteert.“Henk’sNokiasu-
perstore”zougeenprobleemmoetenzijn.Ookhoefjejegeen
zorgentemakenalsjedomeinnaamnietstemakenheeftmet
hetsoortproductenwaarhetmerkvoorgeregistreerdis.12

Adverteren met merken
Erisveeljurisprudentieoverhetgebruikvanmerknamenindo-
meinnamen,omdateengoededomeinnaamlangetijddebeste
manierwasombezoekersjesitetelatenvinden.Erismetname
veeljurisprudentieoverdomeinkapers,diedomeinnamenmet
merknamenvastlegdenindehoopdaarrijkvanteworden.13 Te-
genwoordigisdateenwatachterhaaldegedachte:mensenty-
penniet zo snelcocacola.nl maargaannaarGoogleen typen
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merkinbreuk.Degedaagdemochtdedomeinnaamendemeta-
zoekwoorden‘mondoverde’nietmeergebruiken.1

Wanneer heb je een merk?
Jekuntalleeninbreukplegenopeenmerkwanneerdatmerk
indeBeneluxofEuropeseGemeenschapgedeponeerdis.2 Zon-
der merkdepot kan iemand niet optreden tegengebruikvan
dezelfdeofeensterkgelijkendenaam.3 Jemagduseenwoord
ofuitdrukkingineendomeinnaamgebruikendieeenconcur-
rentookgebruikt,tenzijhijdiealsmerkheeftlatenvastleg-
gen.Maaralshetgaatomdebedrijfsnaamvandieconcurrent,
danmoetjeuitkijken:hetprofiterenvanandermanshandels-
naamommensennaarjouwsitetelokkenisniettoegestaan.4

Ookniet als de domeinnaamalleenmaardoorlinktnaar je
echtesiteenjedaarduidelijkeenanderenaamgebruikt.

Eenhandelsnaam(bedrijfsnaam)isookzonderregistratiebe-
schermd,enhoeftzelfsnietcreatieftezijn.Deenigeeisvoor
beschermingisdatdehandelsnaamdaadwerkelijkgebruikt
wordtalsbedrijfsnaam.8 Eenconcurrentindezelfderegiomag

Handelsnamen zijn ook beschermd
Naast de naam van je producten of diensten is ook de naam van
je bedrijf beschermd. Een concurrent mag geen handelsnaam voe-
ren die verwarrend veel lijkt op je eigen handelsnaam. Opvallend
daarbij is dat een handelsnaam ook zuiver beschrijvend mag zijn.5

Dat is dus wezenlijk anders dan een merk. De rechter kan een sterk
lijkende domeinnaam van een concurrent verbieden.6Wel moet de
domeinnaam gebruikt worden als handelsnaam: als uithangbord
van een bedrijfssite. Een startpagina met advertenties onder een
bepaalde naam kan daar ook onder gerekend worden.7



MaarMonsterboardverkochtgeentijdschrift,zijmaaktere-
clamevoorhaarsitemetvacatures.Monsterboardwasduseen
intermediairopdearbeidsmarktengebruiktehetwoordinde
generiekebetekenis.DaarkonVNUdusnietsaandoen.

Hoe sterk is een merk
Merknamenhoevennietverzonnenofnieuwtezijn.Deenige
eisisdatdemerknaamonderscheidend vermogen heeft:de
naammoethetbetreffendeproductofdienstkunnenonder-
scheidenvandievandeconcurrent.Datbetekentinfeitedat
hetweleengoedemerknaammoetzijn.
Geenbeschrijvendekreetzoals“wc-rei-
niger”maarietscreatiefsals“WC-Eend”
dus.Ietswaaraanjekuntherkennenom
welkevandevelewc-reinigershetgaat.

Het onderscheidend vermogen vanmerken kan nogal ver-
schillen.17 Merkenjuristenonderscheidenvierniveaus:

1.Verzonnen (hetsterkste):eenzelfbedachtesamenstelling
vantekens,zoalsSenseoofPepsi.

2.Arbitrair:eenbestaandwoorddatnietstemakenheeftmet
decategorievanproducten,zoalsRandstadvooruitzend-
krachtenofDieselvoorkleding.

3.Suggestief:eenwoorddatietssuggereertoverdecategorie
vanproducten,maarwaarvoorweldenodigeassociaties
nodigzijn,zoalsbijGazellevoorfietsen(opdiefietsengaje
netzosnelalseengazelle).
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‘cocacola’.Enjekuntookzonder‘cocacola’injedomeinnaam
hoogscorenbijdiezoekterm.OfnatuurlijkAdwordskopenvoor
Google-advertentiesbijdietrefwoordenenzobezoekersnaarjouw
sitelokken.Kunnenmerkhoudersdaarietstegenbeginnen?

Deeerstezaakophetgebiedvanmerkgebruikinzulke‘mag-
neetwoorden’wasVNUversusMonsterboard.14 Dielaatsteliet
advertentiesverschijnenbijhettrefwoord‘intermediair’,want
Monsterboardzagzichzelf als een tussenpersoonopdear-
beidsmarkteneenanderwoordvoor‘tussenpersoon’is‘inter-
mediair’. Maar ‘Intermediair’ was ook een beschermde
merknaamvooreentijdschriftvanVNU.

Opzichkandatprima.Doodnormale,bestaandewoordenmag
jealsmerk registreren (denkmaaraanGazelle,Randstadof
Marktplaats).Maardaarmeekunjehetgebruikvandatwoordin
debestaandebetekenisniettegenhouden.VNUmagduseenri-
valiserendtijdschriftmetdetitel“DeIntermediair”aanpakken.

Onder welk merkrecht valt mijn domein?
Een domeinnaam op zich valt nergens onder. De rechter kijkt naar
hoe jij de domeinnaam gebruikt en op welk land jij je richt met dat
gebruik. Een webwinkel die zich op Nederland richt, heeft dus te
maken met het Benelux-merkenrecht en het Europees merkenrecht.
Niet met het Amerikaans merkenrecht. De extensie (.com, .info, .nl
of .tv of een andere) speelt mogelijk een rol bij de bepaling op welk
land je je richt, maar is niet doorslaggevend.15 Voor de algemene
domeinnamen (zoals .com en .info) geldt wel een wereldwijdende
arbitrageprocedure (de UDRP) waarmee merkhouders waar ook ter
wereld een domeinnaam kunnen opeisen. De regels hierbij zijn an-
ders dan bij het merkrecht.16

Een bestaand woord kan een merk
zijn. Maar dat merkrecht kan dan het
bestaande gebruik van het woord niet
aan banden leggen. 



kuntslikkentegenhoofdpijn.20 Ongeachtvanwelkmerkof
welkewerkzamestofernuinzit.Bayerstaatdusbijzonder
zwakbijderechter.

Vandaardatmerkenadvocatenzoagressiefoptredentegenelk
gebruikvaneenmerkwaardoorhetgaatlijkenopeensoort-
naam.Doejeineenartikeldeluxaflexendicht,dankrijgjeeen
briefvanLuxaflexNederlandmethetverzoekvoortaandeho-
rizontalelamellendichttedoen.In2006kondigdeinternet-
zoekmachineGoogleaandatzewereldwijdzougaanoptreden
tegen gebruik van haarmerknaam als
werkwoord(“googelen”).21 Daarlijktwei-
nigvanterechttezijngekomen.InNe-
derland vermeldt de Van Dale als
omschrijvinggewoon“zoekenopinter-
net”,hoewelerweleenaanduidingbij
staatdatdetermvaneenmerknaamafkomstigis.

HetbedrijfStartpaginaliephieropeenheelpijnlijkemanierte-
genaantoenmenoptradtegendesitestartpagina.tv.22 Deexten-
sie was dan misschien wel anders, maar er kon nog steeds
verwarringontstaanbijbezoekers.Opzicheenterechtargument.
Alleenhaddeanderepartijookeenheelterechtargument:‘start-
pagina’iseenbeschrijvendenaamvoorpagina’smetlinkverza-
melingen.ZostondhetindeVanDale,enbovendien,Startpagina
omschreefzichzelfals“Startpagina.nl,déstartpaginavanNe-
derland!”Alsjejezelfaldéstartpaginanoemt,dangeefjena-
tuurlijktoedaterooknoganderestartpagina’szijn.Oftewel,
‘startpagina’iseensoortnaamenmagdusgeenmerkzijn.
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Een merknaam vervalt als de naam
verwordt tot soortnaam. Vandaar dat
bedrijven protesteren tegen alles wat
lijkt op gebruik als soortnaam. 
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4.Beschrijvend (hetzwakste):eenbeschrijvingvaneenei-
genschapvanhetproduct,zoalsRechtenforumvooreendis-
cussieforum over juridische zaken, Wikipedia voor een
encyclopedieindevormvaneenWikiofMarktplaatsvoor
eenadvertentiesitedieeenvirtuelemarktplaatsschept.

Doorjemerkmaarvaakgenoegtegebruiken,maakjehetster-
ker.Zokunjeintheorie“coca-cola”alseenbeschrijvendof
suggestiefmerkzien:hetproductbevat(te)cocaplantextract
enkolanoten.Maarondertussenisditmerkzoberoemddat
niemanddenaamnogopvatalseenaanduidingvandeinhoud.
Maarookdaarmeekunjenieteenzuiverbeschrijvendwoord
alsmerkmonopoliseren:hoehardjeookjebestdoetalszui-
velfabrikant,“melk” isenblijftdealgemenetermvoorhet
wittegoedje.18

Verworden tot soortnaam
Hetomgekeerdekanookgebeuren:hetmerkwordtzwakker
naarmatemensenhetmeerassociërenmethetsoortproducten
inplaatsvaneenspecifiekeleverancier.Eenbekendvoorbeeld
isaspirine:ooiteenmerknaamvooreenpijnstillervanBayer,
maartegenwoordigdealgemenenaamvoorelkpilletjedatje

Is msn’en merkinbreuk?
In april 2008 begon Microsoft een rechtszaak tegen het Neder-
landse antichatprogramma MSNLOCK. Het woord ‘msn’ werd na-
melijk als werkwoord gebruikt. Zo stond het ook in de Van Dale:
“msn’en – chatten via een messenger”, zonder verwijzing naar Mi-
crosoft’s chatprogramma. Toch won Microsoft de zaak.19 De ver-
reweg het meest gebruikte messenger is die van Microsoft, zodat
het merkrecht nog steeds overeind kon blijven.



Diekoppelingenhaddendetekst“Alletelecom-addertjes-Be-
kijkzegoedvóórueenvastetelefonieaanbiederkiest!”Daar-
meepromootteYiggershaarproducttenkostevandereputatie
vanPretium,endatmagniet.27

Googlepleegtoverigenszelfgeenmerkinbreukalszijzulkead-
vertentiestoelaat.28 OmdatGoogledeinhoudvanadvertenties
nietbepaalt,kanzijnietaansprakelijkwordengehoudenvoor
eventueleillegaleaanbiedingenoftekstendaarin.Hetisde ad-
verteerder zelf die de merkenwet schendt alshijhet“voor
denormaalgeïnformeerdeenredelijkoplettendeinternetge-
bruikeronmogelijkofmoeilijkmaaktomtewetenofdewaren
ofdienstenwaaropdeadvertentiebetrekkingheeft,afkomstig
zijnvandemerkhouder”.

Merkproducten verkopen
Watnualsjegewoonnetjesdeechtemerkproductenwiltverko-
pen?Datmag.GrijzeimportvanbuitendeEUligtgevoelig,maar
watdemerkhouderopdeEuropesemarktbrengt,magjijdoor-
verkopenzonderdatdaarverdertoestemmingvoornodigis.Het
merkrechtis‘uitgeput’zoalsdatheet.29 Enalsjedieproducten
magverkopen,danmagjeookreclamemakenmetdemerknaam.

DaarmaaktehetbedrijfPrimakabingebruikvan:zijverkocht
tweedehandsmobielecabinesdieoorspronkelijkdoorhetbe-
drijfPortakabinopdemarktgebrachtwaren.Ineersteinstan-
tiehaddeadvertentiealstitel“gebruikteportakabins”,met
inderdaadeenkleineletter.Dooropdiemaniereenmerknaam
tegebruiken,zoujedeindrukkunnenwekkendat‘portakabin’
eenalgemeenbeschrijvendwoordisvoormobielebouwsyste-
men.Datmochtdusniet.30
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Reclame met andermans merknaam
AlsStartpaginaweleengeldigmerkwasgeweest,danhadzij
diezaakgegarandeerdgewonnen.Wantandermansmerkna-
mengebruikenomjeeigenproductenofdienstentepromo-
ten ismerkinbreuk endus verboden. Jeprofiteert van de
bekendheid van het merk omklantenjeeigenproductteslij-
ten,endatisnietdebedoeling.Datgeldtnietalleenvoordo-
meinnamen,maar voor allemanieren waarop je jouw site
onderdeaandachtbrengtdoorgebruiktemakenvandemerk-
naam.Denkaanmerknamen inMETAtags,URL-padnamen
(mijnwinkel.nl/dranken/coca-cola)ofindelopendetekst.23

OokbijeenadvertentiedooreenparticulieropMarktplaatskan
sprakezijnvanmerkinbreuk.24

Merkinbreukkanookspelenbij‘magneetwoorden’.Adverten-
tiesvoorjeeigenproducttonenbijmerknamenvandecon-
currentisookeenvormvanverwarringstichtenendekoper
misleiden.TelecombedrijfYiggerslieptegenhetmerkrecht
vanconcurrentPretiumaantoenzeAdwords(gesponsorde
koppelingen) kocht bij Google voor het woord ‘Pretium’.

Mag een “sucks” domeinnaam?
Ook het gebruik van merknamen bij kritische sites (“mcdonalds-
sucks.com”) wordt vaak gezien als merkinbreuk, met name door de
bekritiseerde bedrijven. Volgens de Nederlandse wet is het ook niet
toegestaan om een merk te gebruiken als daarmee onnodig
afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk.25 Bij kritiek
mag je best de merknaam noemen met negatieve woorden er
omheen. Zo was ‘biostabil.sucks.nl’ toegestaan. Maar ‘InJeHol-
land.nl’ ging te ver; dat was niet nodig om kritiek te geven op de
Hogeschool InHolland.26



sitemetillegaleuitingen(bijvoorbeeldsmaad).33 Ookgebruikvan
metatagsmetconcurrerendemerkenkanonrechtmatigzijn.34 Maar
zolangjehethoudtbijjuiste uitingen over de echte merkpro-
ducten die bij jou te koop zijn,iserweinigaandehand.IndePri-
makabins-zaakwerd zelfs geoordeeld dat jemag adverteren op
gebruikelijkeverschrijvingen.35

HetisdusgeenprobleemombezoekersbinnentehalenviaAd-
wordsoflandingpagina’smetmerknamen,mitsjeookdaad-
werkelijk die merkproducten verkoopt. Probeer zoveel
mogelijktevermijdendateropdegead-
verteerdepaginaandereproductenver-
schijnen.Gebruikhet liefsteenpagina
specifiekoverhetmerkproduct,metal-
leenzakelijkeverwijzingennaarandere
productenindezelfdecategorie.

Vermijdalleswatkansuggererendatjeofficiëledealerbentof
zelfsmaargeaffilieerdmetdemerkhouder, tenzijjedatecht
bentnatuurlijk.DesiteTrendy-beads.comgingonderuittoenzij
zichvoordeedalsdealervanTrollbeadskralenvoorarmband-
jes.36 Mengebruiktekretenals“Deoriginele — sinds1976 —

Trollbeads”,beschreefuitgebreiddegeschiedenisvandiearm-
bandjesentoondefoto’svandeontwerpers.Datwektedein-
drukdatmeneenbijzondere relatiemetTrollbeadshad.En
daaromwerdditgebruikvanhetmerkTrollbeadsverboden.
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VervolgenspastePrimakabindeadvertentiedanooknetjes
aan:“gebruiktePortakabinunits”.Endatwasookprecieswat
jetekoopwerdaangebodenalsjeopdieadvertentieklikte.Dat
Primakabinookanderekabinesverkocht,wasnieterg.Zolang
debezoekermaarduidelijkzagwatdePortakabinunitswaren
enwatdeproductenvanandereleveranciers.HetEuropeseHof
vanJustitieheeftbeslistdathetenkelegebruikvanwoordenals
‘gebruikt’of‘tweedehands’ineenadvertentienietgenoegis
omdemerkhouderdeadvertentietelatenverbieden.Alsde
advertentieonduidelijkisoverdeafkomstvandegoederenof

debandmetdemerkhouder,dankande
merkhouderwelingrijpen.31

Hoger dan de merkhouder
Zolangjedemerkproductenverkoopten
denamennetjesgebruikt,magjenetzo

hardreclamemakenalsjewilt.Datleidtsomstotdesituatie
dateenverkoperhogerscoortinGoogledandemerkhouder.
Hetzalnietverbazendatmerkhoudersookdaargeenprijsop
stellen.HetbedrijfCapriolewerdbijvoorbeeldin2006voorde
rechtergesleeptdoorSaraLee/DouweEgberts.32 Capriolehad
bijGoogleadvertentiesgekochtvoorhetzoekwoord“douwe
egberts”.OokvermelddeCapriolediewoordenindeURLvan
delandingpageenstonddekreetooknogeensindeMETA-
tag.DaardoorscoordeCapriolehogerindeorganischezoekre-
sultatendanSaraLeeenhaaradvertentiesstondenooknog
eensbovenaan.

Derechteroordeeldedatditopzichzelflegitiemwas.Pasbijbij-
komstigeomstandighedenzousprakekunnenzijnvanmisbruik.
Daarvanzoubijvoorbeeldsprakezijnalsjemensenleidtnaareen

Je mag tweedehands producten verko-
pen en dan de merknaam in de reclame
noemen. Je mag alleen niet suggereren
dat je banden hebt met de merkhouder.

Zorg ervoor dat je landingpagina’s dui-
delijk je bedrijfsnaam noemen en er
niet uitzien als een pagina van de
merkhouder zelf.



13bijvoorbeeld Google Adwords mag ook alleen als je
in die advertenties originele merkproducten aanbiedt.

10. Let wel op dat je jezelf niet als officiële dealer
presenteert 
als je dat niet bent.

13 Digi taal zakendoen
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Spoedcursus merkenrecht op internet

1. Een woord kan een merk zijn als het onderscheidend is
voor een bepaald soort product of dienst. Ook als het
een al bestaand woord is.

2. Een merk is echter alleen beschermd als het is
geregistreerd. Het maakt niet uit hoe bekend de naam
is. 

3. Handelsnamen zijn beschermd als het bedrijf die naam
daadwerkelijk gebruikt, ongeacht of men nu bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven is onder die
naam.

4. Een merk vervalt als iedereen het als soortnaam voor
de producten of diensten gebruikt. Vandaar dat
merkhouders zo fel reageren bij gebruik van een merk
als soortnaam.

5. Merknamen in webadressen mag alleen als je daar
originele (nieuw of tweedehands) merkproducten
aanbiedt.

6. Laat de merknaam wel ondergeschikt zijn aan je eigen
bedrijfsnaam. Je mag geen kans op verwarring
veroorzaken over van wie de website is."

7. Andermans merknaam (of een sterk gelijkend woord)
gebruiken als domeinnaam is vrijwel altijd
merkinbreuk.

8. Als je een kritische site wilt opzetten over een bedrijf of
merk, mag je de merknaam in de URL vermelden, in
combinatie met woorden die aangeven dat het een
kritische site is. Maar vermijd nodeloos negatieve
bewoordingen.

9. Het kopen van merknamen als ‘magneetwoorden’ bij
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tieszoalspublicatiesopeenbedrijfswebsiteenzakelijkee-mail.

Speciaalvoorinternetbedrijvengeldenernogwatextraregels.
Eeninternetbedrijfisverplichtombijhetaanbiedenvaneen
elektronischedienstzijnidentiteit,vestigingsplaatsenKVK-
nummertemelden.Ditmoetdusookopdebedrijfswebsitever-
meldworden.3 Ookmoetereencontactadresopgenomenzijn.4

Alsbijdedienstvergunningenhoren,ofdedienstverlenerbij
eenberoepsgroepisaangesloten(bijvoorbeeldadvocatenof
notarissen),moetditookvermeldworden.

Webwinkelsinhetbijzondermoetenooknogeensuitleggen
hoedeklantvanbezoektotbestellingkomt,moeteenkopie
vandeovereenkomstwordenaangeleverd,moetwordenver-
teldwelkrechtvanretourdeklantheeftenhoehetzitmetga-
rantie.5 Alseenwebwinkelieréénvandezeeisennietnaleeft,
loopthijhetrisicodatde klant de overeenkomst mag ver-
nietigen of ontbinden.

Wiegebruikmaaktvanaffiliatesdieviaeigensitesdewinkelof
dienstgaanpromoten,moetuitkijken:deuiteindelijkewinke-
lierofdienstverlenerisaansprakelijkvoorhetnalevenvande
informatieplichtendoordeaffiliates.6

Elektronischecommunicatieisnietalleenhetversturenvan
berichtenaanklantenentoeleveranciers.Ookwanneerklanten
mailssturennaarbedrijven(ofwebformuliereninvullenopde
bedrijfssite)issprakevancommerciëlecommunicatie.Ookhier
moetduskenbaarzijnwelkbedrijferachtereensitezit.Daar-
naastgeldtbijdergelijkebinnenkomendecommunicatiedatde
opslagvanklantgegevensopgrondvandeWetBescherming
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Onlangskreegeenwebbouwereenmailvandebe-
drijfsjuristvaneenklant.Hijwasnetklaarmetde
nieuwewebwinkelvandieklant.Bestellenwaseen

fluitjevaneencent,depagina’swarenmooistrakenleegen
nergensstondenirritantekleinelettertjesofoverbodigeknop-

jes. En dat was precies waar deze be-
drijfsjurist over viel. Had onze
webbouwerdannooitvandeWetKoop
opAfstandgehoord?Waaromwarende
algemenevoorwaardennietprominent
inbeeld?Enwisthijweldathetnietvol-

doenaandewettelijkeinformatieplichtentoteenboetevan
duizendeneuro’skonleiden?

Identificatieplicht voor webwinkels
Hetisvaaklastigtezienwieerachtereenwebsitezit.Datkan
problemengevenalshetbedrijfachterdesitehaarverplich-
tingennietnakomt.Eenwebsitekunjenietdagvaarden.Van-
daardatdeweteistdatinternetbedrijvenop alle uitgaande
communicatie iniedergevalhunvolledigenaam,derechts-
vormendeplaatsvanvestiging(statutairezetel)vermelden.1

Sinds1januari2006ishetvoorondernemingenverplichtom
opalleuitgaandebrieven,orders,facturen,offertesenandere
aankondigingenhetKvK-nummertevermelden.2 Onder“an-
dereaankondigingen”vallenookelektronischecommunica-

Webwinkels moeten hun bestelproces
uitleggen en met name het recht van
retour toelichten.



Overongevraagdreclameisdewetduidelijk:spam magniet.
Automatischcommerciëleberichtenversturenperfax,smsof
e-mailmagalleenaanmensenofbedrijvendiedaartoestem-
mingvoorhebbengegeven.8 Denkaanbijvoorbeelddemailing
metdeaanbiedingenuitdevoorjaarsopruiming.Diemagwor-
denverstuurdaanmensendiezichhebbenopgegevenvoor
zulkemailings,maarermoetwelindeonderwerpregelstaan
dathetomreclamemetspecialeaanbiedingengaat.

Ongevraagdereclamesturenaanbestaandeklantenovereigen
vergelijkbareproductenofdienstenmagwel.Deklantmoet
danweldemogelijkheidhebbenomdittestoppen(opt-out).

Eenandereuitzonderingiswanneeriemandzijnelektronische
contactgegevenszelfpubliceert.Dezemagjegebruikenvoor
de“daarmeeverbondendoeleinden”zonderdatudatafzon-
derlijkhoefttevragen.Heefteenbedrijfbijvoorbeeldeene-
mailadres“persberichten@bedrijf.nl”gepubliceerd,danmag
jedaarpersberichtenheensturen.Naarhetalgemeneinfo@
adresofcontactformuliermagdatniet.Diecontactgegevens
zijnbestemdvoorhetleggenvancontactinhetalgemeen:re-
clamedaarheensturenisgeen“daarmeeverbondendoel”.

Reclamecode voor e-mail
DeStichtingReclameCode(SRC)heeftinoverlegmetconsu-
menten,overheidenhetbedrijfslevendeNederlandseReclame
Codeopgesteld.Nederlandsebedrijvenkunnenvrijwilligkie-
zenzichhierbijaantesluiten.Zemoetenzichdanaanderegels
uitdeReclameCodehoudenenkunnenbijovertredingendoor
deReclameCodeCommissieopdevingersgetiktworden.
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Persoonsgegevensnietzomaarkan(ziehoofdstuk 4).Deklant
moetwordengeïnformeerddatzijngegevenswordenopgesla-
genineendatabank,enhijmoetwetenwaarvoordiegegevens
wordengebruikt.

Digitale reclame
Reclamepere-mailofsmsmoetalszodanigherkenbaarzijn.
Ongevraagdereclamemagniet,endeklantdieomreclame
vraagt,moeterookweervanafkunnen.Ennatuurlijkmoetook
rekeningwordengehoudenmetwatdegemeenschapwaarre-

clamewordtgemaakt,accepteert.

Dewet steltviereisenaandigitale re-
clame:7

1.Hetreclameberichtmoetduidelijkals
zodanig herkenbaar zijn (bijvoor-
beeld door een kopje "Advertentie"
bovenaan).

2.Het reclameberichtmoetde identiteit van de afzender
vermelden.

3.Alshetgaatompromotie-acties,premies,geschenken,ofom
eenberichtovereenwedstrijdofeenspel,danmoethet
bericht duidelijk en ondubbelzinnig de voorwaarden
vermelden.

4.Ongevraagdereclamepere-mailofsmsmoetbijdeontvan-
ger meteen als zodanig herkenbaar zijn (al aan de
onderwerpregeldus).

Ongevraagde reclame sturen mag alleen
aan klanten of aan expliciet daarvoor
opengestelde e-mailadressen. 



den,vaakdoormalafideverkopersdiehunproductofhunwin-
kel er beter uit willen laten komen. Op grond van deWet
OneerlijkeHandelspraktijkenisditverboden.11

Overeenkomsten sluiten via internet
Als de juiste site eenmaal gevonden is, kan het werkelijke
kopenbeginnen.Meestalgebeurtditdooreenvirtueelwinkel-
wagentjetevullenofeene-mailtesturennaardebestelser-
vice.Sommigemensendenkendate-mailofwebformulieren
nietjuridischbindendzijn.Nietsisechterminderwaar.

Een rechtsgeldige overeenkomst komt
tot standdoordatdeklanthet aanbod
van de verkoper aanvaardt.12 Hoe dat
gaat,isirrelevant(uitgezonderdspeciale
gevallenalsdeverkoopvanhuizen).Een
schriftelijkondertekendcontractisnietnodig;ook een mon-
deling of gemaild “Ok, ik doe het” is juridisch rechtsgeldig
en bindend.Uiteraardishetzondergetuigenlaterlastigom
tebewijzendatdeklant“OK,ikdoehet”heeftgezegd,maarals
deverkoperbijvoorbeelddieuitspraakopbandheeftstaan,kan
deklanternietmeeronderuit.13 Hetvoordeelvaneenonder-
tekendcontractisdathet‘dwingendbewijs’oplevert,jekunt
dannietzomaarmeerclaimendatjewatandershadbedoeld.
Zulke‘aktes’mogensindskortookelektronisch.14

Ooke-mailisrechtsgeldigbewijs.15 ZelfseenMSNchatlogwerd
eensgeaccepteerdalsbewijsvaneenschuld.16 Hetisderechter
dieafweegtwatdepartijenzeggenoverhetbewijs,endancon-
cludeertwathemhetmeestlogischvoorkomt.18 Devraagisdus
altijdof departijenhetbewijswelintwijfeltrekken.Alsbeiden
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Een digitale handtekening is net zo
rechtsgeldig als een papieren
exemplaar. Maar ze zetten is wel een
stuk lastiger
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IndezeReclameCodeiseenhoofdstukopgenomenoverre-
clamepere-mail.9Zomagreclamemailnietgroterzijndan50
kilobyte,inclusiefbijlagen.Enbijhetverzamelenvane-mail-
adressenopeenwebsitemoetexplicietwordenvermelddat
menreclamekansturennaardeopgegevenadressen.

Vinden van producten
Zoekennaarproductenenvergelijkenvanprijzenenandereas-
pectenkanviavergelijkingssites.Zoishetbijvoorbeeldmoge-
lijkommethetISBN-nummervaneenboekeenoverzichttekrij-
genvanprijzenenlevertijdenbijeengrootaantalonlineboek-
handels.Ditmaakthetshoppenduseenstukgemakkelijker.

Ookheelhandigzijnsiteswaarjereviews(besprekingenenkri-
tieken)vanproductenkuntnalezen.Vaakzijndezeonderdeel
vanvergelijkingssites,maarookveelonlinewinkelsstellen
mensenindegelegenheidomproductentebespreken.Helaas
blijkenhiernogweleensnepberichtenachtergelatentewor-

Stuur deze pagina door naar een vriend
Tell-a-friend systemen op websites laten mensen naam en e-mail-
adres van vrienden invullen, die vervolgens een webpagina, een
digitale ansichtkaart, een interessante aanbieding of een uitnodi-
ging voor een spelletje in de mail ontvangen. Juridisch is dit du-
bieus: die vrienden hebben immers geen toestemming gegeven
om die mails te ontvangen, en ze worden vaak met een commer-
cieel motief verstuurd. Er geldt een speciale regeling wanneer (1)
verzender noch ontvanger een beloning krijgen voor het verzen-
den, (2) de werkelijke afzender duidelijk blijkt uit het bericht, (3)
de verzender inzage krijgt in het volledige bericht vo�o� r verzen-
ding en (4) de e-mailadressen na gebruik weggegooid worden.17



isalleenweleenhoopmoeilijkeapparatuurnodigomereen-
tjetezettendievoldoetaanallewettelijkeeisen.Indepraktijk
wordenzemaarweiniggebruikt.

Algemene voorwaarden
Algemenevoorwaardenkwameninhoofdstuk 10aluitgebreid
aande orde.Ook veelwebwinkels gebruiken ze. Algemene
voorwaardenzijnvantoepassingalsdatvoorafgemeldis,ook
alsdeklantzenietgelezenheeft.Maaralgemenevoorwaarden
zijnvernietigbaaralszeonredelijkbezwarendzijn.

Bij een elektronische overeenkomst,
zoalseenkoopviainternet,moetende
algemenevoorwaardenvoorofbijhet
sluiten van de overeenkomst ter be-
schikkinggesteldworden.22 Indeprak-
tijk gebeurt dat meestal door een link naar de algemene
voorwaardenop tenemenopdebevestigingspagina.Of de
klantmoeteersteenvakjeaankruisenmetdetekst“Ikgaak-
koordmetdealgemenevoorwaarden”.Daarmeeisaandezeeis
voldaan.Alleenmaarverwijzennaarjewebsiteisnietgenoeg.23

Ditbeschikbaarstellenmoetdewebwinkelwelzodoendatde
klantde algemene voorwaarden kan opslaan en bovendien
dat ze ook later nog toegankelijk zijn.Zekunnendushet
besteopeenapartewebpaginawordengezet.Daarkanimmers
eenvoudigeenbookmarkoffavorietvanwordenaangelegd.
Ookiseenwebpaginaeenvoudigopteslaan.

Tot1juli2010washetzodatelektronischealgemenevoorwaar-
denalleenmochtenbijelektronischecontracten.Maardooreen
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Een consument mag vrijwel elke aan-
koop op internet binnen zeven werk-
dagen retourneren. Hij moet dan zijn
geld terugkrijgen.
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heteenszijn,ofzelfsmaarernietsoverzeggen,danmagde
rechternietzelfstandignogeensgaankijkenofhetbewijstech-
nischwelklopt.19 Bijbestellingenbijwebwinkelsisdewinkel
overigenswelverplichteenbevestigingtesturen.Zolangdie
nietbinnenis,magdeconsumentdebestellingannuleren.20

Digitale handtekening
Eendigitalehandtekeningkanextrazekerheidbieden.Metbe-
hulpvanwiskundigetechniekenkaneendocumentworden
voorzienvaneenuniekecode,dezogehetendigitalehandte-
kening.Dezecodeisuniekvoorhetdocumentenvoordeplaat-
ser.Hiermeekandeontvangervanhetdocumentnagaanof
hetcompleetenongewijzigdis.Tevenskanhijdeoorsprong
vanhetdocumentvaststellen.

Eencorrectedigitalehandtekeningisdusveellastigerteweer-
leggendaneenpapierenhandtekening(diekanwordengeko-
pieerd of nagemaakt). Toch heeft het nog even geduurd
voordatdedigitalehandtekeningalsnetzorechtsgeldigwerd
gezien als de ouderwetse ‘papieren’ handtekening. Tegen-
woordigiseendigitalehandtekeninggewoonrechtsgeldig.21 Er

Mag je negatieve ervaringen op internet zetten?
Op de site Garagetest.nl kunnen mensen hun ervaringen met ga-
rages kwijt. Het forumreglement bepaalde dat negatieve ervarin-
gen alleen geplaatst mochten worden met onderbouwing.
Bovendien boden ze de mogelijkheid voor een weerwoord door
de garage over wie geklaagd werd. Daarom kon een boze gara-
gehouder niet eisen dat zijn negatieve recensies werden verwij-
derd.24 Ook het forum van TROS Radar ging vrijuit nadat een
bedrijf een rechtszaak over negatieve berichten was begonnen.25



alsdekoperhetproductuitdeverpakkingheeftgehaaldof
heeftgepastofuitgeprobeerd.Datisechtonjuist.Deze termijn
is geen ‘zichttermijn’ waarbij je naar de doos mag kijken.
Jebentgerechtigdomhetproductuit teproberen.30 Dat is
meestalnietmogelijkzonderhetuittepakken.31 Bijbeschadi-
gingvandeverpakkingofhetproductkandewinkelierweleen
schadevergoedingvorderen.32 VerbreekjespecifiekbijCD’s,
DVDsofsoftwarehetzegel,danvervaltoverigenswélhetrecht
vanretour.33

Dezebedenktijd is echterniet van toe-
passing als het gaat om bijvoorbeeld
maatwerkproducten,bederfelijkegoede-
ren, kranten en tijdschriften, kaartjes
voorconcerten,reizenenhotelkamersen
bijhetafsluitenvanweddenschappenen
loterijen.34 Verdermoethetgaanomeen
aankoopbijeenbedrijf.Koop je ietsbij een particulier via
Marktplaats.nl, dan mag je de koop niet annuleren35 alshet
nietbevalt(tenzijdeverkoperdatnatuurlijkvrijwilligaanbiedt).
EenverkoperopMarktplaatskánoverigensbestbedrijfsmatig
handelen.Omgekeerdhoefteenverkopermeteenwebsitenog
geenbedrijftezijn.36

Eenanderetermijngeldtbijlatelevering.Alsdewinkelniet
binnendertigdagenkanleveren,danmagdeconsumentvanaf
datmomentookdeovereenkomstannuleren.37

Aan de verwachtingen voldoen
Alsjeeenproductkoopt,ofdatnuviainternetisof‘gewoon’in
eenwinkel,moet dat product aan de redelijkerwijs gewekte
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Een aankoop moet aan de verwach-
tingen voldoen. Zo niet, dan moet de
winkel het kosteloos(!) herstellen of
vervangen. Slijtageproblemen zijn
echter gewoon voor jouw rekening.
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wetswijziginggeldtdatnuookbij‘gewone’overeenkomstende
algemenevoorwaardenelektronischmogenwordenaangeleverd,
mitsdewederpartijdaarmaaruitdrukkelijkmeeinstemt.26

Consumentenbescherming
Dewetheeftspecialeregelsdiedeconsumentmoetenbescher-
menalshijietskooptbijeenwebwinkel.Debelangrijksteregels
zijnhetrechtdekoopteannuleren(ontbinden)binnenzevenwerk-
dagenenhetrechtopeengoedwerkendproduct(conformiteit).27

Eenconsumentmageenkoopzonderopgaafvanredenenbin-
nenzevenwerkdagenherroepen.28 Deverkopermaghiergeen
boete,gebruiksvergoeding,administratiekostenofandereeis
bijopleggen.29 Hooguitmaghijdekostenvoorhetterugzen-
denvoorrekeningvandeconsumentlatenkomen.Uiteraard
moetdeverkoperook(binnendertigdagen)eeneventuelebe-
talingterugstorteninclusiefeventueletoeslagendievoorbij-
voorbeeldcreditcardbetalingeninrekeningzijngebracht.

Sommigewinkeliersstellennogweleensdatditrechtvervalt

Is een webwinkel gebonden aan typefouten?
Omdat webwinkels grotendeels geautomatiseerd zijn, kan het ge-
beuren dat er ineens een prijs of korting in beeld verschijnt die de
winkelier niet bedoeld had. Een webwinkel is daar echter niet altijd
aan gebonden. In de OTTO-zaak werd bijvoorbeeld een televisie
per abuis voor 99 euro aangeboden terwijl 699 euro was bedoeld.
Die fout was zo evident dat de consument had moeten twijfelen of
dat wel kon, aldus het gerechtshof. Daarom had men dit even moe-
ten navragen.38 Bij een minder evidente fout zal de winkelier waar-
schijnlijk wel gewoon aan de getoonde prijs vastzitten.39



Welmoetjealsconsumentbewijzendathetproductnietcon-
formdeverwachtingenis.Dewethelptjedaarbij:indeeerste
zesmaandennaverkoopisdebewijslastomgekeerdenmoetde
verkoperbewijzendatdeschadehetgevolgisvanslijtageof
onjuistgebruik.44

Opgelicht op internet
Oplichtingopinternetkomthelaasvaakvoor.Hetisimmers
bijzondermakkelijkomjevalselijkvoortedoenalseenkoper
ofverkoper.Vanoplichtingissprakealsjemet slinkse trucs
iemand anders geld, producten of iets
dergelijks probeert af te troggelen.45

Het gaat dus niet zozeer om de tijd
waarinjeaanhetlijntjewordtgehouden,
maaromdeintentievandeverkoper.Die
moetdebedoelinghebbengehadomjou
jegeldafhandigtemakenendaarvoorgeenproducttewillen
sturen.46 Eenlangetijdsduurenverbrokencontactkaneenaan-
wijzingzijn,wantnormaleverkopersdoendatzeldenenop-
lichtersdoendatvaak.Maardoorslaggevendishetniet,hetis
denkbaar dat ook eenwelwillende verkoper ineens van de
aardbodemverdwijnt.Datmaakthemnoggeenoplichter,in
juridischezin.47

Hetbestrijdenvanoplichtingislastig,omdathetbewijsvandie
intentievaakmoeilijkteleverenis.Indepraktijkblijktdataan-
giftevanoplichtingnogweleensgeweigerdwordtmethetar-
gument“ditisgewoonwanprestatie”.Datisoverigensonjuist;
depolitiemoetelkeaangifteopnemen.49 Hetisvoorgedupeer-
denbeteromgezamenlijkoptetreden.Eenstapelaangifteszal
eerdertotopsporing(enhopelijkvervolging)leiden.Hetisdan
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Oplichting op internet is een groot
maar lastig aan te pakken probleem.
Doe aangifte, het liefst gezamenlijk
met anderen.
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verwachtingen voldoen.40 Eenautobijdedealermoetgewoon
rijden.Maareenautobijdesloophoeftdatniettedoen;die
verwachtingisnietredelijk.41 Dieverwachtingengeldenvoor
degehelelevensduurvanhetproduct.Jemagvaneenlaptop
verwachtendatdiedriejaarmeegaat,eneenbeetjekoelkast
zaleenjaaroftienmeegaan.Volgenshetconsumentenrecht
moetendielaptopenkoelkastdanookgedurendediehelepe-
riodegratisgerepareerdofvervangenwordenalszenietaande
verwachtingvoldoen.Ookonderzoekskostenofeengebruiks-
vergoedingzijnverboden.42

Datbetekentnietdatproductenaltijdfoutloosmoetenwerken.
Sommige fouten zijn te verwachten. Zokanhetrubbertjebij
eenkoelkastloslatenofkaneenlaptopslijtendoorveelvuldig
gebruik.Datvaltalleenondereventuelegarantiesvandewin-
kelofdefabrikant.43 Winkelsverwijzenoverigensgraagnaar
fabrieksgaranties.Daarhebjealsconsumentechternietsmee
temaken:deverkoperisteallentijdehetaanspreekpuntbij
productendienietaandeverwachtingenvoldoen.Natuurlijk
mágjebestdefabrieksgarantieinroepen,maarhetmóetniet.

Kan een minderjarige iets kopen via  internet?
Personen onder de achttien jaar zijn minderjarig. Zij kunnen alleen
dingen kopen, verkopen of contracten afsluiten met toestemming
van hun ouders.48 Blijkt de toestemming niet gegeven, dan kunnen
de ouders de transactie terugdraaien. Zelfs als de minderjarige ge-
logen zou hebben tegen de wederpartij. Maar als het gaat om iets
dat gebruikelijk is voor mensen van die leeftijd, dan kunnen de ou-
ders die toestemming niet weigeren. Zo mag een vijftienjarige een
prepaid telefoon of boeken van Carry Slee kopen. Een tienjarige
kan echter niet zomaar een duur webhostingabonnement afsluiten. 



Hetisoverigensweltoegestaanomzonderapartetoestemming
aan bestaande klanten reclame te sturen voorgerelateerde
productenofdiensten.Welmoetelkereclamemail,-smsof-
faxdanvoorzienzijnvaninstructieshoejejehiervoorafkunt
melden.52

Bij het opsturen en verwerken van persoonsgegevens en
creditcardinformatiebestaatverdernogdekansdateenhacker
deze ‘afluistert’envoorzijneigendoeleindengaatgebruiken
(dat is strafbaar, zie het volgende
hoofdstuk). Om dit te voorkomen,
worden dergelijke gegevens meestal
versleuteld verstuurd.53 De
meeluisterendehackerkandannietsmet
degegevens.Uiteraardbestaataltijdnog
weldekansdathijbijde servervande
verkoper inbreekt en daar het hele
klantenbestandkopieert!Hiertegenisdeklantinveelgevallen
gelukkigwelbeschermd.

Overheidstoezicht
Wieruzieheeftmeteenwebwinkel,kandezeeenprocesaan-
doenomzozijnschadevergoedtekrijgenofleveringvanhet
besteldeaftedwingen.Maardatisvaakeenlastigezaak.Bo-
vendienwillendemeestemensengeenrechtszakenvoeren,
maargewoonmeteenbetrouwbarewebwinkelzakendoen.
Maarhoeziejenuofeenwebwinkelbetrouwbaaris?

Eenaantalorganisatiesgeeftcertificatenafalszijeenbepaald
bedrijfbetrouwbaaracht.InNederlandisdatbijvoorbeeldde
NederlandseThuiswinkelOrganisatie.Ledenvandezeorgani-
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ookopzichlegitiemomopinternetforaanderegedupeerdente
zoeken.Letdaarbijwelopdatjejeverhaalzakelijkhoudten
geenbeschuldigingendoetdiejenietwaarkuntmaken.50 Zo
verbood de rechter eens de formulering “reacties vanmet
namejongemeisjesdiezichemotioneelenfinancieelbedro-
genvoelden”overeenmandiegeldleendeondervalsevoor-
wendselen, omdat deze zou suggereren dat de betrokken
persoonminderjarigenzoumisbruiken.51

Klantenbestand en persoonsgegevens
Hetklantenbestandiseendatabankmetpersoonsgegevensin
dezinvandeWetBeschermingPersoonsgegevens.Ditbete-
kentdataanlegenonderhoudvanhetbestandaandiverse
regelszijnonderworpen(ziehoofdstuk 4).Zomogendegege-
vens niet zomaar worden doorverkocht aan derden
(bijvoorbeeldeendirectmarketing-bureau)zonderexpliciete
toestemmingvandegeregistreerde.Sommigewebsitesvragen
omdietoestemmingbijhetbestelformulier,enkruisenvoor
hetgemakalvastmaarhethokje‘Ja’aan.Datisjuridischdus
nietgenoeg.

Wat kan ik doen bij betaalfraude?
Bij online betalen, zeker met creditcards, bestaat de kans op mis-
bruik door derden. De wet zegt dat een consument dan voor maxi-
maal 150 euro aansprakelijk is bij verlies of diefstal, behalve bij
opzet of grove nalatigheid bij het beschermen van de creditcard,
pincode en dergelijke.54 Wordt een webwinkel gehackt, dan draait
de winkel voor de schade door misbruik op. Veel creditcardmaat-
schappijen bieden een ‘chargeback’ dienst aan: binnen 30 dagen
kun je een onterechte transactie terug laten draaien. 

De Consumentenautoriteit houdt
toezicht op webwinkels. Veel web-
winkels zijn ook aangesloten bij
geschillencommissies waar je terecht
kunt met klachten.



14De rechten van de consument bij
koop via internet

• Een webwinkel moet vooraf duidelijk zijn identiteit en
vestigingsadres melden.

• Bij elk product moet de prijs en belangrijkste
kenmerken duidelijk vermeld zijn. Ook eventuele
leveringskosten en andere voorwaarden moeten
goed te vinden zijn.

• De webwinkel moet voor of bij het plaatsen van de
bestelling verwijzen naar de algemene voorwaarden,
anders zijn ze niet van toepassing. Alleen meesturen
in de doos is niet genoeg.

• De webwinkel moet een bestelling meteen per e-mail
of brief bevestigen. In die bevestiging moet nogmaals
staan waar het bedrijf gevestigd is, en hoe het zit met
ruilen, ontbinden en klachten.

• Het product moet binnen 30 dagen geleverd worden.
Lukt dat niet, dan moet de webwinkel dat melden. De
con sument mag dan van de overeenkomst af (als hij
dat wil).

• Bij aflevering moet de webwinkel duidelijk aangeven
dat het product binnen zeven werkdagen mag
worden teruggestuurd en hoe dat moet. De
webwinkel mag hiervoor géén kosten in rekening
brengen, maar wel de consument de postzegels laten
betalen.

• Een vervangend product leveren mag alleen als die
mogelijkheid expliciet op de site was gemeld.
Bovendien moet de webwinkel dan zelf de kosten van
terugsturen betalen.
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satievoerenhetThuiswinkelWaarborg-keurmerk,eendoorde
Consumentenbondondersteundkeurmerkvoorbetrouwbaar
kopenopafstand.Zijonderschrijveneenaantalgedragsregels,
diegebaseerdzijnopdeEuropeseenNederlandsewettenen
regels,eninbepaaldegevallenzelfsstrengerzijn.

Tevenszijndezewinkelsaangeslotenbijeengeschillencom-
missie.Eenconsumentkanzoeengeschilmeteenwinkelover
bijvoorbeeldeenbetalingofleveringoplossenalshijermetde
winkelzelfnietuitkomt.

Eind 2006 heeft het Ministerie van Economische Zaken de
Consumentenautoriteitingesteldomonderanderebijmalafi-
de praktijken door webwinkels op te treden.Gedupeerdecon-
sumentenkunnenbijdeConsumentenautoriteit(CA)eenklacht
indienen,maardeCAkanookzelfoptreden.Zolegdedezein-
stantieeind2007eenboetevan88.000euroopaanNaturpost
voorhet(verboden)toezendenvanpakketjesmeteenverzoek
ombetaling.55 Injanuari2010kreegeenfotostudioeentonboe-
tevooronredelijkealgemenevoorwaarden,nietnageleefdein-
formatieplichtenenmisleidendeenagressievehandelspraktij-
ken.56
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Twintigjaargeledenkoncomputercriminaliteitalleen
wordenbestraftals“diefstalvanelektriciteit”.1 Dank-
zijdeWetComputercriminaliteituit1993,eneenup-

date in 2006 zijn er nu uitgebreide strafbepalingen over
inbrekenincomputers,gegevensdiefstal,virussenenandere
kwaadaardigesoftwareenhetuitvoerenvandenial-of-service
aanvallen.Ookzijnerregelsoverhetafluisterenenaftappen
van communicatie enhet krakenof hackenvanbeveiligde
dienstenzoalsbetaaltelevisie.

Computervredebreuk
Debekendstevormvancomputercriminaliteitishetbinnen-
dringen in een computersysteem ofnetwerk.Ditheetcom-
putervredebreuk(somsookwelcomputerinbraakofhacken)en
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Mag je uitleggen hoe je iets kraakt?
Ook instructies of een handleiding hoe de beveiliging van een
dienst gekraakt kan worden, kunnen strafbaar zijn. In 2005 oor-
deelde de Hoge Raad dat een tijdschriftartikel met als titel “ge-
kraakt, Canal+ kijken op uw pc” een verboden hulpmiddel was,
ook al stond er alleen tekst en plaatjes in het artikel.9 Met de in-
structies uit dit artikel kon de beveiliging van betaalzender Canal+
gekraakt worden. In 2008 mochten Nijmeegse onderzoekers ech-
ter wel publiceren hoe onveilig de OV-chipkaart is.10 Dit staaltje
wetenschappelijk onderzoek was van groot belang voor de maat-
schappij, aldus de rechtbank.



printjobskrijgen,ofdehelpdeskbellen,zeggendathetjeeer-
stedagbijsysteembeheerisenvragenwathetbeheerwacht-
woordookalweeris.

Wieduséénvandezehandelingenverricht,pleegt inieder
gevalcomputervredebreuk.Erkunnenanderevormenvanbin-
nendringenzijn(ofkomen)diehiernietondervallen.Derech-
ter zal danmoeten bepalen of dit een strafbare vorm van
binnendringenis.Zokun jesomsdooreenwebadres(URL)
handmatigteveranderen,pagina’stezienkrijgendieeigenlijk
nognietpubliektoegankelijkhaddenmoetenzijn.Hetisniet
duidelijk of dit een strafbare vorm van binnendringen is.7

Hetovertredenvandegebruiksvoorwaardenvaneensiteis
echternoggééncomputervredebreuk.8

Wienahetbinnendringennoggegevenskopieert,ofopeenan-
deremaniermisbruikmaaktvanhetsysteemwaarhijopbin-
nengedrongenis,kandaarvoorstrafverhogingkrijgen.
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iseenmisdrijf.Hieropstaateenstrafvanmaximaal1jaarcelof
geldboetevanzo’n16.000euro.2

Binnendringen(“inbreken”)ineencomputersysteemofnet-
werkkanopvelemanieren,endewetgeeftdaargeenalge-
menedefinitievoor.Datkanookniet,wanterzijnaltijdweer
slimmerikendiedaneencomputerinbraakgaanverzinnendie
nietonderdiedefinitievalt.

Tot2006wasvereistdatjeeenbeveiligingdoorbrakvoordatspra-
kekonzijnvancomputervredebreuk.Dieeisisgeschraptomde
wet in lijn te krijgenmethet EuropeseCybercrimeverdrag.
Jekuntdusookcomputervredebreukplegenzondereenbe-
veiligingtekraken.Dewetnoemtweleenaantalvoorbeelden
vanhandelingendieiniedergevalcomputervredebreukzijn:3

•Doorbreken van een beveiliging:denkaanhetlatencras-
henvanhetinlogprogramma,zodatiedereenzonderverdere
controlenaarbinnenmag.4

•Een technische ingreep:hetsysteemzoverkrijgendathet
eeninstructieuitvoertwaardoordetoegangwordtverleend
totbepaaldegegevens(hetdigitaleequivalentvanhetkort-
sluitenvaneenelektronischslotzodatdedeuropengaat).5

•Valse signalen of een valse sleutel:eengeradenofafgeke-
kenwachtwoordvaneenandergebruiken,ofjecomputeran-
dermansIP-adreslatenaannemen(IPspoofing).6

•Het aannemen van een valse hoedanigheid:jecomputerde
naamgevenvandeprintserverenzotoegangtotdemapmet

Mag ik iemands beveiliging testen?
Er is natuurlijk niets mis met het melden van fouten in beveiligingen.
Maar andermans netwerk of computer hacken om specifiek daarin
fouten te vinden, is een ander verhaal. In 2005 kreeg een 18-jarige
‘hacker’ een werkstraf van 120 uur voor het inbreken bij een Ame-
rikaans bedrijf, waar hij bouwtekeningen van het Pentagon wist te
achterhalen.19 Zijn verweer dat hij het bedrijf “eigenlijk een dienst
had bewezen door de zwakke plekken in de beveiliging van hun
computersysteem bloot te leggen”, werd niet  geaccepteerd. Het
‘kraken’ van de OV-chipkaart door Nijmeegse wetenschappers was
weer wel toegestaan, maar daarbij werd natuurlijk niet in servers
ingebroken.20



diensttegebruikenzondertebetalen.Gratisbetaaltelevisiekij-
kenlijktaantrekkelijk,maariseenmisdrijf(‘hacken’).12

Opsporenvanditmisdrijfislastig,omdathetimmersheelmoei-
lijkisomnategaanwiededienstontvangtenofzijnaansluiting
terechtis.Vandaardatdebestrijdingvanditmisdrijfmeestalge-
beurtdoorverspreiders van hulpmiddelen aan te pakken. Die
zijnnamelijkookverboden.13 Hulpmiddelenvoorgratistoegang
zijnmeestalsoftwaretoepassingen,maarookspeciaalontwor-
penapparatenwordenwelgebruikt.Het
oudste voorbeeld van zo’n apparaat is
waarschijnlijkhetfluitjedatalscadeau-
tjeindeCap’n Crunch cornflakeszat.Het
bleekdatmethetgeluidvanditfluitjegra-
tisgebeldkonwordenindeheleVS.Ook
een apparaatwaarmee verbruikte tele-
foonkaartenkondenwordenopgewaar-
deerdwaseendergelijkhulpmiddel,zovonddeHogeRaadin
2003.14 Viaandermanstelefoonlijncreditsviaeenduur0909-num-
merkopenkanerookondervallen.15

Naastdienstenzoalstelefonieoftelevisiewordenookwelpro-
ductenzoalselektronischeboekenofmuziekenfilmsvoorzien
vanbeveiligingen.Hetomzeilenvandergelijkebeveiligingen
kanonrechtmatigzijn,maarditisgeenstrafbaarfeitindezin
datergevangenisstrafofeenboeteopstaat.16 Demakervanhet
werkkanwelineencivieleprocedureschadevergoedingeisen.
Hetzelfdegeldtvoorhetverkopenvansoftwareofapparaten
omdittevergemakkelijken,ofhetberoepsmatigverwijderen
vanzulkebeveiligingen.Debeveiligingmoetoverigenswel‘ef-
fectief’zijn.Indeenigezaaktotnutoeoverwatdatbetekent,
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Het vernielen (wissen of ontoeganke-
lijk maken) van een computer of op-
geslagen gegevens is strafbaar. Ook als
je dat in de vorm van een denial-of-ser-
vice aanval doet.
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Per ongeluk binnendringen
Opheteerstegezichtzoudusookhetperongelukbinnendrin-
geniniemandscomputersysteemofnetwerkeenmisdrijfzijn.
Eenvoorbeeldishetzondertoestemminggebruikmakenvan
andermansdraadlozenetwerk,watvaakautomatischgaatals
hetnetwerkindebuurtis.

DeministerheeftindeMemorievanToelichtingechteraan-
gegevendathetvoordepotentiëledaderwelkenbaar moet
zijn dat hij zich op verboden terrein gaat begeven.Dathoeft
dusnietperseeenbeveiligingtezijn,eenvoormensenzicht-
baremededeling“Verbodenvooronbevoegden”kanalgenoeg
zijn.Dooreendraadloosnetwerkalsnaam“Privé-netwerk,ver-
bodentoegang”tegeven,wetenderdendiehetnetwerktoe-
valligziendathetnietdebedoelingisdatzedaargebruikvan
maken.Doenzedattoch,danplegenzecomputervredebreuk.11

Toegang zonder te betalen
Veeltelecommunicatiedienstenwordentegenbetalingaange-
boden.Denkbijvoorbeeldaanbetaaltelevisie,mobieletelefonie
ofgewoonwegtoegangtotinternet.Hetissomsmogelijkommet
zo’nspeciaalkastjeofmetdeinzetvanspecialesoftwarezo’n

Maar hacken is toch wat anders?
Vaak wordt de term ‘hacken’ gebruikt om activiteiten zoals compu-
tervredebreuk of kraken van betaaltelevisie mee aan te duiden. Dit is
eigenlijk niet juist: een hacker is iemand die zeer goed en creatief met
computers om kan gaan, en meestal niet eropuit is om schade aan
te richten. Toch worden activiteiten van hackers (in deze positieve be-
tekenis van het woord) gezien als computervredebreuk als ze, om
welke reden dan ook, in andermans systemen binnendringen.



alleenhetfysiekevernielen(bijvoorbeelduithetraamgooien)
daarvan.Ookhetveroorzaken van een storing waardoorde
werkingvandecomputer(ofhetnetwerk)wordtgehinderdis
strafbaar. Zo plaatste eenmedewerker van de Universiteit
Twentesoftwareopeennetwerkschijfwaardoordebestanden
opdieschijfontoegankelijkwerden.Hijkreegdriejaarcel(en
TBS,vanwegeeveneensgepleegdebrandstichting).24 Eende-
nial-of-serviceaanval(ziehierna)dienaasthetbeoogdeslacht-
offer ook andere sites platlegt, kan ook onder dit artikel
vallen.25 Dreigendergelijkeschadeaanterichtenisoverigens
ookstrafbaar.26

Alsdoordevernielinggoederenofmen-
seningevaarwordengebracht,kandat
totstrafverzwaringleiden.27 Helemaalals
sprakeisvanlevensgevaar.Denkaanhet
vernielenvansoftwareineenziekenhuisofhetherprogram-
merenvandenavigatiesoftwarevandebrandweerzodatze
nietoptijdbijeenbrandendhuisaankomen.

Denial of service-aanval
Eenbijzonderevormvanvandalismeisdedenial-of-service aan-
val,inmooiNederlandseen‘verstikkingsaanval’.Bijzo’naan-
valwordthethetslachtofferonmogelijkgemaaktomnormaal
tewerken,bijvoorbeeldomdathijtientallenmegabytesaan
onzin-gegevensteverwerkenkrijgt,ofomdatregelmatigeenin
hetsysteemaanwezigebuggeactiveeerdwordt,waardoorhet
systeemcrasht.Vaakwordendergelijkeaanvallengedistribu-
eerduitgevoerd.Datwilzeggendatdeaanvallerhonderden(of
somswelduizenden)computerstegelijkonzinlaatsturennaar
hetslachtoffer.Verstikkingsaanvallen zijn sinds 2006 ex-
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oordeeldeeenFinserechterdatdeCSS-beveiligingvanDVDs
niet‘effectief’was.17

Daarentegenishetmaken,verspreidenofuitwinstbejagbezitten
vanmiddelendieuitsluitend bestemd zijn voor het omzei-
len van de beveiliging van softwareweleenmisdrijf.18 In2010
werdenopdezegronddiversehandelareninmodchipsvoorNin-
tendo-spelcomputersveroordeeld.Dezespecialechipsmaakten
hetmogelijkomillegaalgedownloadespelleninNederlandte
spelen,doordatdebeveiligingvandespelcomputersdaartegen
werdomzeild.Dezebeveiligingdoorbrekenwastegendewet.21

Eensimlockdoorbrekenisdanweernietstrafbaar,omdatdaar-
meegeenauteursrechtelijkbeschermdewerkenofsoftwarebe-
veiligdwordt.22

Computervandalisme
Hetopzettelijkvernielen,beschadigenofonbruikbaarmaken
vaneencomputer-ofcommunicatiesysteemofhetvernielen
vanopgeslagengegevensisookstrafbaar.23 Hierondervaltniet

Is spam computercriminaliteit?
Het versturen van ongewenste e-mail (spam) is weliswaar
verboden, maar geen computercriminaliteit. Pas wanneer de ont-
vangende mailserver het niet meer aan kan, kan er sprake zijn van
een verstikkingsaanval.31 In 2002 organiseerde een producent van
vitaminepreparaten een e-mail actie waarbij binnen zes maanden
meer dan 600 miljoen(!) e-mails werden verstuurd naar politici in
de Tweede Kamer. Oftewel meer dan 30 per seconde. Dat zou
onder de huidige wet een verstikkingsaanval zijn geweest. Ook al
was het niet de bedoeling de servers plat te leggen.

Datacommunicatie of gesprekken af-
luisteren met technische hulpmiddelen
is strafbaar. Met je eigen ogen of oren
meelezen of -luisteren is dat niet.



maatregelenmoestenwordenvergoed,maardenetwerkupgrades
diemenhaduitgevoerdomtoekomstigeaanvallentevoorko-
menkondennietopdeDDoS-kaboutersverhaaldworden.

In2010kreegeenDDoS-aanvaller15maandencelvooreenzó
grootschaligeaanvaldatderechterhetals“veroorzaken van gemeen
gevaar voor goederen of voor de verlening van diensten”aanmerkte.32

Aftappen van gegevens
Hetaftappen(‘sniffen’),opnemenofloggenvangegevensis
vaakverrassendeenvoudig.Iedereenkan
allecommunicatieviadraadlozenetwer-
kenontvangen,eninveelgevallenzijn
ookgewone,bedradenetwerkenaftap-
baarvoorsystemendieopdatnetwerk
zijnaangesloten.

Aftappen of opnemen van datacommunicatie zonder toe-
stemming is strafbaar.33 Denk bijvoorbeeld aan een
programmadatopdeachtergronddraaitenkopieënvanalle
verzondene-mailsmaakt.Opveelnetwerkenkanelkecompu-
terinprincipealhetdataverkeeropdatnetwerkaftappen.
Aftappenzondertechnischhulpmiddelisnietverboden.Ineen
internetcaféoverdeschoudervandebuurmanmeelezenmet
diense-mailisalleenmaaronbeleefd.Softwareinstallerenom
meetelezeniswelstrafbaar.Ookgesprekkenopnemenisver-
boden—tenzijjedeelnemeraandatgesprekbent.Ditgeldtbij
telefoongesprekkenmaarookbijchatsendergelijke.

Kwaadaardige software
Malware,“kwaadaardigesoftware”,issoftwaremetalsdoelhet
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pliciet strafbaar.28

Eenverstikkingsaanvalkanwordengepleegdvanaféénenkele
computer,maardatisnietzoeffectiefomdatdemeestecom-
putersslechtseenbeperktehoeveelheidgegevenskunnenver-
sturen. Bovendien is dan de aanvaller natuurlijk snel te
traceren.Vandaardatdezogehetendistributed denial of service
(DDoS)aanvaldelaatstejarensteedspopulairderisgeworden.
Hierbijwordentientallenofhonderdencomputers(infraaie
internetterminologie‘zombies’geheten)tegelijkingezetom
gegevensteversturennaarhetslachtoffer.Ookditisstrafbaar,
maarbijzonderlastigoptesporen.

In2006ondernamdegroep‘0x1fe’(ookwelbekendalsde“DDoS-
kabouters”)eenDDoS-aanvaltegeneenaantaloverheidsweb-
sites, waaronder Overheid.nl, Regering.nl en Waarschuwings-
dienst.nl.De‘woordvoerder’claimde190.000pc’sondercontrole
tehebben.NadatGeenstijlzijnnaamenadres(tijdelijk)online
hadgezet,werdookdezesiteondervuurgenomen.Uiteinde-
lijkwerdendegrotendeelsminderjarigedadersveroordeeldtot
werkstraffen.29OverheidsautomatiseerderICTU’sclaimvooreen
schadevergoeding werd grotendeels afgewezen.30 De nood-

Mag ik MSN-chats of telefoongesprekken loggen?
Voor gesprekken tussen mensen opnemen bestaan bijzondere re-
gels. Het is alleen strafbaar om een gesprek op te nemen als je
geen deelnemer bent.38 Je mag je eigen gesprekken dus altijd op-
nemen, ook als je het niet meldt. Publicatie van gesprekken kan een
schending van de privacy van je gesprekspartner zijn. Maar ge-
bruik om bijvoorbeeld een afspraak te bewijzen, is in principe toe-
gestaan.39 Hetzelfde geldt voor videogesprekken trouwens.

Bezit en gebruik van kraaksoftware is
verboden als het doel is om er compu-
tercriminaliteit mee te begaan.



beurtmet het oogmerk computercriminaliteit te (laten) ple-
gen.Wiedewachtwoordenvanzijngebruikerswiltesten,mag
een kraakprogramma gebruiken om te zien of ze daarmee te
radenzijn.Eenantivirusfirmamagvirusseninhaarinternenet-
werkloslatenomtekijkenhoezezichverspreidenenwatdaar-
tegen te doen is. Een beveiligingsbedrijf mag software
ontwikkelenombeveiligingsgatenoptesporenentetesten.Het
bedrijfmagzelfs(mettoestemmingvandeklant)proberenmet
diesoftwaredebeveiligingvanhetnetwerkvandeklanttepas-
serenofuitteschakelen.Maarhetinbezithebbenvandiezelfde
softwareterwijljevanplanbentdaarmeeergensintebreken,is
duseenmisdrijf.

Bewijs het maar!
Watpreciesdeimpactisvancomputercriminaliteit,islastiginte
schatten.Aljarenlangblijktdatslechtsweinigbedrijvenaangifte
doenwanneerzijslachtofferzijnvancomputercriminaliteit.Een
grootprobleemisnamelijkhetbewijsrondkrijgendáteringe-
brokenisofeenandercomputermisdrijfisgepleegd.

Bijeenstrafzaakmoetderechter‘overtuigd’zijnvandeschuld
vandeverdachte.40 Bewijsdaarvoormagalleenwordengeleverd
metéénofmeervandeindewetgenoemdebewijsmiddelen:ver-
klaringen van de verdachte, van getuigen of deskundigen, of
schriftelijkestukkenzoalseenproces-verbaalofeenrapportvan
eendeskundige.41 Ohja,enwatderechterzelfzoalisopgevallen
tijdenshetproces.42 BijICT-zakenzalhetvrijwelaltijdaankomen
opverklaringenofrapportenvandeskundigen.Diedeskundige
kanbijvoorbeeldeenpconderzoekenendaaruitzijnconclusies
trekken.Opbasisvanzijnrapportkanderechterzichdanlaten
overtuigen.
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aanrichtenvanschadebijdegenendiedesoftwareinstalleren.
Bekendevoorbeeldenzijnvirussen,wormen,Trojaansepaar-
denenrootkits.Hetverspreidenofterbeschikkingstellenvan
dergelijkeprogramma’sisstrafbaarmetmaximaalvierjaar
cel.35 In2001werddeNederlandsemakervanhetKournikova-
virusveroordeeldtoteenwerkstrafvan150uur.36

Spywareligthierineengrijsgebied.Spywaregeeftstiekemge-
gevensoverdegebruikerofdienspcdooraanderden.Zozijn
erprogramma’sdiehetsurfgedragvangebruikersbijhoudenen

datdoorgevennaareencentralesite,die
zopassendeadvertentieskanaanleveren.
Hetstiekemdoorgevenvaniemandspri-
vé-gegevensisgeen‘schade’indezinvan
hetstrafrecht.Decomputerfunctioneert
nogsteedsevengoed.Weliswaarschendt

spywaredeprivacyvandegebruiker,maardatisinprincipeiets
tussendegebruikerendemaker(ziehoofdstuk 4).

Verboden hulpmiddelen
Voorcomputercriminaliteitwordenmeestalspeciale‘hack’-
programma’sgebruikt.Hetkrakenvanwachtwoorden,hetex-
ploiterenvanfoutenindebeveiliging(‘exploits’)ofhetzich
voordoenalseenanderpersoonofsysteem(bijvoorbeeldvia
een‘rootkit’)gaateenstukgemakkelijkermetspecialepro-
gramma’somtehacken.Hetmaken,verspreidenofbezitten
vanzulkesoftwareisopzichzelfeenstrafbaarfeit,zelfsalsje
erzelfgeen inbrakenofanderecomputercriminaliteitmee
pleegt.37

Welisheteeneisdathetmaken,verspreidenenzovoortsge-

Het bewijzen van computercriminaliteit
is ontzettend moeilijk. Digitaal sporen-
onderzoek is een kostbare en tijdro-
vende aangelegenheid.



15Vier tips om legaal beveiligingen te hacken

1. Zoek gerust naar kwetsbaarheden in software, maar
doe dat op je eigen systeem.

2. Wil je toch andermans systeem testen, vraag dan al-
tijd vooraf om toestemming.

3. Als je een fout of kwetsbaarheid vindt, geef de leve-
rancier of fabrikant dan een redelijke tijd om de fout
te repareren, en houd de fout geheim zolang er uit-
zicht is op een snelle reparatie.

4. Blijkt de leverancier onwillig of duurt het onredelijk
lang om tot een oplossing te komen, dan mag je de
fout publiceren, zodat mensen in ieder geval weten
dat het probleem bestaat en ze een lapmiddel kun-
nen verzinnen.

Vijf tips voor wachtwoordbeheer

1. Wijzig al je wachtwoorden regelmatig, bijvoorbeeld
elke twee of drie maanden. En verander het hele
wachtwoord, niet alleen het laatste cijfer.

2. Vertel nooit aan anderen wat voor manier je gebruikt
om wachtwoorden te verzinnen.

3. Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor verschil-
lende systemen, zeker niet als een van die systemen
een website is.

4. Controleer regelmatig of je al je wachtwoorden nog
weet. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat
je niks vergeet.

5. Bewaar je wachtwoorden niet in de buurt van je
computer. Of gebruik software die je wachtwoorden op
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Hetgaatbijbewijsechternietalleenomdetechnischesporen.
Minstens zo belangrijk is de vraag wat deze in context
betekenen.Rechterskijkendanookaltijdnaarzakenzoals:
watvoor soortactieszijnervanafdepcofhetnetwerk in
kwestiegepleegd,haddeverdachtedaarietsbijtewinnenen
pasthetbijwatwenogmeervandeverdachteweten?43 Heeft
deverdachteeenredelijkklinkendealternatieveverklaring
voorhetgebeurde,dankanhijwordenvrijgesproken.Maar
eenenkeletheoretischemogelijkheidismeestalnietgenoeg.44

Pasalsereenredelijketwijfelontstaatdoordieverklaring,kan
vrijspraakvolgen.

Daar komt bij dat een beetje hacker de opsporing vrijwel
onmogelijkkanmakendoorvanhetinternationalekarakter
vaninternetteprofiteren.Hijkanimmersviaeengekraakte
AustralischecomputerinloggenopeennetwerkinChinaom
vandaarafeenpcvaneenNederlandertekapenenzoineen
Amerikaansebedrijfscomputerbinnentedringen.Maarbewijs
datmaareens.Medehierdoorzalvervolgingopeenvandeze
feitennietzovaakplaatsvinden.Ookeenzeerlastigevraagis
welkestrafrechterdanbevoegdisomdehackerteveroorde-
len.45
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Voor schade die je lijdt binnen een vir-
tuele wereld draai je in principe zelf
op. Tenzij het gaat om een grove over-
treding van de spelregels of een straf-
baar feit buiten het spel om.
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een veilige manier opslaat.

Valsspelen mag ook niet online. Maar
de sancties zijn vaak een stuk zwaar-
der dan bij een gewoon spelletje. 
Of dat helemaal eerlijk is, is nog niet
 duidelijk.



Het kader van de spelregels
Bijeenspelhorenspelregels.Vooronlinespellenenvirtuele
wereldenliggendezevastindegebruiksovereenkomstofEULA
(ziehoofdstuk 10).Wiemeewildoen,moet een overeenkomst
sluiten met de exploitant ofaanbiedervanhetspel.Hijkrijgt
danhetrechtmeetedoen,maarhijmoetzichwelaandespel-
regelshouden.Juridischisdatnietandersdanelkeanderege-
bruiksovereenkomst — of de spelregels die je als speler
aanvaardtdoorhetveldtebetreden.

Valsspelenmagnatuurlijkniet.Eenver-
bodmetsanctiesopvalsspelenstaatdan
ookinelkegebruiksovereenkomst.Het
probleem is alleen dat ‘valsspelen’ in
zulkeovereenkomstenvaakergbreedge-
definieerdis,endathetaandespelleiding
isomtebepalenofersprakeisvanvalsspel.Demogelijkheid
vanprotestofberoepisvaakbeperkt.Enwiebetraptwordt,heeft
eenserieusprobleem.Eenveelvoorkomendesanctieisdatje
accounttijdelijkkanwordengeblokkeerdofzelfsopgeheven.
Datiswelevenwatandersdaneenrodekaartbijhetvoetbal-
len.Jemoetalsvoetballertochflinkjebestdoenomvooreen
langetijdgeschorstteworden.Hetisnietduidelijkhoeverspel-
aanbiedershierinmogengaan.1

Schade bij het spel
Wieeenanderschadetoebrengt,moetdezevergoeden.Datis
eenbasisregeluithetrecht,endiegeldtdusookinvirtuelewe-
relden.Alleen,wanneerisietsschade?Het‘vermoorden’van
eenkarakter(avatar)enhetwegnemenvanzijnharnasisniet
leukvoordespelervandatkarakter,maaralshetmagvande
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Als je schade lijdt door nalatigheid van
de spelleiding, kun je die (proberen te)
verhalen. Vaak sluit de EULA dat uit,
maar dat is niet altijd rechtsgeldig. 
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Virtuelewereldenzijnallanggeenspelletjemeer.Op
siteszoalsSecondLife,WorldofWarcraftofHabbo
Hotelzijnwereldwijddagelijksmiljoenenmensen

ingelogd.Enbelangrijker:zekopenenverkopenvoormiljoe-
nen euro’s aan virtuele goederen, zoals wapens, kleding,
huizenofzelfscompletespelpersonagesaanelkaar.Wieeven
geenzinheeftomtespelen,kaneenstudentinChinainhuren
omtezorgendatzijnpersonagetochhogerinderanglijsten
terechtkomt.

Dat levert de nodige unieke juridische problemen op. Die
wapens,kledingenhuizenzijnfeitelijkmaargetalletjesineen
databasebijdeexploitantvanhetspel.Kunnendienuworden
gestolen? En wat nu als het onderdeel is van het spel om
iemand teberoven,maarwatgeroofdwordtblijktduizend
eurowaard?

Mag ik een ‘bot’ gebruiken?
Via een speciaal stukje software (een robot of ‘bot’) kun je het mee-
doen aan een online spel of virtuele wereld automatiseren. Het spe-
len gaat dan sneller en gemakkelijker. Vrijwel elk spel ziet dat als
valsspelen, en heeft dit dan ook in de algemene voorwaarden ver-
boden. Zo’n verbod is legaal, want bestrijden van valsspelen is een
legitiem doel voor de exploitant. Bij World of Warcraft ben je zelfs
verplicht om software te installeren (de ‘Warden’) die controleert of
je geen bots gebruikt.



mensenindehittevanhetspelderegelsovertreden.Datisdan
jeeigenrisico.Ermoetmeerzijndanalleenmaareenfoutof
zelfseenopzettelijkeovertredingvoordatjejeschadeuiteen
spelvergoedkuntkrijgen.

Ineenzaakuit2003tussentweeschaatsersdiebotstentijdens
eentrainingoordeeldedeHogeRaaddathetinherentisaan
sportenspeldatdeelnemers“totopzekerehoogtegevaarlijke,
slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende
doordachtehandelingen” kunnen ver-
richten.5 Daarmoetjedusrekeningmee
houden.Schadediehetgevolgisvanzo’n
handelingisdusvoorjeeigenrisico.

Eenopzettelijke en grove overtreding
dieeenanderespelerschadebezorgt,is
vaak wel reden voor een
schadevergoeding. Denk aan een voetballer die zijn
tegenstandereendusdaniggecompliceerdegebrokenenkel
bezorgtdatdienooitmeerkanspelen.Ineenvirtuelewereldis
hetmoeilijkvoortestellendatspelerszo’novertredingkunnen
begaan.Hooguitzoudatkunnengebeurenalseenspelerde
spelsoftwarehacktendaarmeeietsdoetdatechtnietmag.

Schade door de spelleiding
Eenanderevraagishoehetzitmetschadeveroorzaaktdoor
despelleiding.Deserversvanhetspelkunnentijdelijkonbe-
reikbaarzijn,ofbepaaldegegevenskunnengewistofveran-
derdworden,zodatdespelereenwaardevolobjectkwijtraakt
ofineensweerterugisbijafinplaatsvanindemoeilijktevin-
denGrotvanRijkdom.Despelleidingkanbesluitenomiedere
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spelregels,danisdaarjuridischverdernietsmismee.Anders
wordthetwanneeriemandhetspelhacktenzodingendoet
diehijeigenlijknietmag.Ofwanneerhijzichgewoonnietaan
despelregelshoudtnatuurlijk.

Ditprobleemisnietnieuw.Ookbijsportenspelindeechtewe-
reldkunnenspelerselkaarschadetoebrengen,alofnietbinnen
despelregels.Denkaaneenruwetacklebijvoetbalofeenhonk-
balknuppeltegenhethoofdvandecatchergooien.Maarwatte
denkenvaneenamateurclubdiedegedoodverfdekampioenvan
Europeesvoetbalafweettehoudenindelaatstewedstrijdvan
hetseizoen?Dieandereclubmistdandetelevisieinkomstenen
aardigwatbezoekers.Datsoortschadezaldeclubechterniet
vergoedkrijgen:datmagvanderegels,endatisdanhetrisico
datjeaanvaardt.2

Maarook schade door overtreding van de regels krijg je
niet zomaar vergoed.3 Dieruwetacklekaneenenkelaardig
openleggen,maardaarmeeisnietgezegddatdetackelende
verdedigerdusvoordedoktersrekeningopdraait.Daarvoor
moeterechtsprakezijnvaneen‘grove’overtreding.4 Bijsport
enspelweetjedaterongelukkenkunnengebeurendoordat

Mag ik alleen jongens in mijn clan?
Een gaming clan is een samenwerkingsverband tussen spelers in
een virtuele wereld. Een soort van club dus. De Wet Gelijke Behan-
deling verbiedt onderscheid op geslacht bij clubs en verenigingen
met open lidmaatschap.12 Zolang een clan echter beperkt blijft tot
een klein groepje waar je alleen op uitnodiging lid van kunt wor-
den, mag de leider op elke grond die hij wil kiezen of iemand lid
mag worden of niet.

Het is niet duidelijk of je werkelijk ei-
genaar van een spelobject kunt zijn.
Waarschijnlijk wel, als er maar genoeg
mensen zijn die dat vinden. In ieder
geval kun je spelobjecten stelen in de
zin van het wetboek van Strafrecht.



Virtuele grondrechten
Ookineenspelkunjeaanspraakmakenopgrondrechten.Zomag
despelleidingnietzomaarinbreukmakenopdeprivacyvanspe-
lers,enhebbenspelershetrechtomtezeggenwatzewillen,of
omhunpersonageaantekledenzoalshendatleuklijkt.Maar
netalsindeechtewereldzittendaargrenzenaan.Endiezit-
tenookhierindespelregels.Jespeelttenslotteopdeservers
vandeexploitant,endieisgerechtigdomzelftebepalenonder
welkevoorwaardenmensenmeemogendoen.7 Ookalsdievoor-
waardeneenbeperkingopleverenopiemandsgrondrechten.

Grondrechtenzoalsprivacyofuitings-
vrijheidzijnnietonbeperkt,enzekerin
relatiestussenburgersonderling(“hori-
zontaleverhoudingen”)mogenhiersnel-
lergrenzenaanwordengestelddaninde
relatietussenburgerenoverheid(“verticaleverhouding”).Zo
magdeKNVBverslaggeversinstadionswerenenzohunpers-
vrijheidhinderenopgrondvanheteigendomsrecht.8 Ookmag
eenkrantingezondenbrievenzomaarweigerenofinkorten.9

Derechtermoetaltijdeenafweging maken tussen de rech-
ten van de betrokken burgers.Grondrechtenkennengeen
onderlingerangorde.Depersvrijheidgaatbijvoorbeeldnietper
definitie boven de privacy of andersom.10 Eigendomsrecht
weegt zwaar,maar het ismogelijk dat het eigendom opzij
wordtgezetomiemandbijvoorbeeldzijnmeningtelatenuiten.
DatspeeldeineenEuropesezaakrondeengeplandedemon-
stratieineenwinkelcentrum.11

Vaakiserbijvoorbeeldeenverbodop‘onfatsoenlijk’taalge-
bruik.Datiseenbeperkingvandevrijemeningsuiting,maar
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spelerhetHarnas van Naktua tegeven,waardoordieenespeler
diemaandenlangalsenigedaarmeerondliep,ineenszijngrote
voordeelkwijtis.

Kandatzomaar?Ja,inprincipewel.Zolangookdatmaarbin-
nendespelregelsofhetkadervanhetspelligt.Hoezeldzaam
eenharnasis,iseenbeslissingvandespelleiding.Bijfoutenligt
datanders.Alsdeserverhetdriedagennietdoet,isdatgeen
onderdeelvanhetspelenduskunjedaardespelleiding(ex-
ploitant)opaanspreken.Jelijdtimmersschadedoordatjehet
spelnietkuntspelenterwijljedatwasbeloofd.

Natuurlijkheeftdespelleidingindegebruiksovereenkomstzijn
aansprakelijkheid voor schade uitgesloten.Maardaariswel
wattegentedoen.Eenbedrijfmagzijnaansprakelijkheidnaar
eenconsumenttoenietzomaaruitsluiten.Datsoortbepalingen
staanopde“grijzelijst”vanverbodenalgemenevoorwaarden
(ziewederomhoofdstuk 10).6 Despelleidingmoeteenzeergoe-
deredenhebbenomaansprakelijkheidaftekunnenwijzen.Bij
eengratisspelisdiemisschiennogweltebedenken,maarals
iemandelkemaand50eurobetaaltommeetedoen,kandespel-
leidingnietzomaardeserverdriedagenuitlatenstaan.

Werkt de Belastingdienst in Second Life?
In Korea wordt al een tijdje belasting geheven over inkomsten uit vir-
tuele werelden. Wie echt geld verdient door een duur harnas op
Ebay te verkopen, moet dat opgeven aan de belastingdienst. Ook
in Nederland is dat in theorie mogelijk. Iemand die bedrijfsmatig
goederen verkoopt of diensten levert, moet BTW afdragen. Ook als
het via internet gebeurt. Een foto verkopen via je website is in prin-
cipe hetzelfde als het verkopen van een virtueel harnas via Ebay.

Je hebt auteursrecht op je zelf ontwor-
pen huis in Second Life. Maar je Habbo-
poppetje is niet beschermd. 



tepassen.

Hoetastbaarisnueenspelobject?Genoegommeteentafelof
autovergelijkbaartezijn?Jekuntheelnatuurkundigredene-
ren:eenspelobjectbestaatuitelektrischestroompjesofmag-
netischeveldenineencomputersysteem,endiestroompjesof
veldenzijnuniekenbovendienvoormenselijkebeheersing
vatbaar.Dealfa’sdiehetBurgerlijkWetboekhebbengeschre-
ven,wildendaarnietaan:“hetbegripzaakmagnietworden
vereenzelvigdmet‘stof’innatuurwetenschappelijkezin,en
uitsluitenddeeisenvanhet‘praktischerechtsleven’bepalen
wathetrechtalszaakbeschouwt.”14 Oftewel:alsmaargenoeg
mensenvinden datzeeigenaarzijnvanhunHabbo-meubilair
ofzeldzameWarcraft-uitrusting,danisdatookzo.

Bijstrafrechtzijnderegelsanders.Elektriciteitisnietbepaald
eentastbarezaak.Jekuntelektriciteitnietkopen–formeelneem
jeeendienst“leveringvanelectriciteit”af.Tochwerdalin1921
doordeHogeRaadbepaalddatdiefstalvanelectriciteitmoge-
lijkis.15 In1996oordeeldedeHogeRaaddaarentegendatsoft-
wareniétgestolenkanworden.16 Ongeautoriseerdeverspreiding
vansoftwaremoetviahetauteursrechtwordenbestreden.

Langetijdwashetdevraagwatditzoubetekenenvoorvirtu-
elegoederen.In2009oordeeldenhetGerechtshofinLeeuwar-
den en de rechtbank inAmsterdamdat hetafpakken van
virtuele goederen in een online spel diefstal kan zijn.Inde
enezaakwerddeeigenaaronderbedreigingzijnwachtwoord
afgetroggeld,indeanderezaakwassprakevaneennepsiteom
zohetwachtwoordteachterhalen.Beidemanierenwareneen
vormvan‘stelen’volgensderechters.17 Welkegevolgendeze
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diezalinhetalgemeenwelterechtvaardigenzijn.Zekeralser
kinderenmeespelenbijvoorbeeld.Maaralstweevolwassenen
ineen18+ruimteinSecondLifeaancyberseksdoen,magde
spelleidingnietzomaaringrijpenmeteenberoepopde‘fat-
soenlijkheidsclausule.’Dieruimteisdaarvoorbedoeld,endan
ishettoegestaanomdattedoen.

Hetzaldusafhangenvanhetkaraktervanhetspel.Bijtoneel-
stukkenenfilmsmogendeacteursdingenzeggendieinhet
echteleventotstrafvervolgingwegenssmaad,discriminatieof
racismekunnenleiden.Ineenoorlogsfilmhebjenueenmaal
Nazi’snodigdiefascistischeleuzenscanderenenmethaken-
kruisenoprondlopen.Enalseenpersonagevrouwonvriende-
lijkis,danmoetdeacteurvrouwonvriendelijkedingenkunnen
zeggen.Dieregelzouookbijonlinespellenopkunnengaan.
EenspeldatzichafspeelttijdensdeTweedeWereldoorlog
magdusookswastika’slatenzien.Maareenspelmetalsdoel
uitsluitendhetvermoordenvanbepaaldebevolkingsgroepen
zouwelaangepaktkunnenworden.Datgaatverderdannodig
is.

Virtuele goederen
Wie ietsmaaktof ietskoopt,heeftdaargewoonheteigen-
domsrechtop.Alleen,datietsmoetdanweleen“voormense-
lijkebeheersingvatbaarobject”zijn,zostaatinhetBurgerlijk
Wetboek.13 Abstractedingenzijngeen‘zaken’endiekunjedus
nietineigendomhebben.Sommigeabstractezakenkunjemet
eenintellectueeleigendomsrechtbeschermen.Opeentekst
hebjeauteursrecht,enopeenuitvindingkunjeoctrooiaan-
vragen.Jebentdannogsteedsgeen“eigenaarvandeuitvin-
ding”maarjekuntwelanderenverbiedendiecommercieeltoe



ispelexploitanttoestemmingnodigvandemakeromhetwerk
tekopiërenenhetaandeanderespelerstelatenzien.Enook
hier wordt die toestemming als onderdeel van de
gebruiksovereenkomstopgeëist.19
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rechtspraakvoorhetgewoneburgerlijkerechtheeft(kanik
eenhypotheekopeenvirtueelhuisinSecondLifekrijgen?),is
nognietbekend.18

Virtuele auteursrechten
Sommige virtuelewerelden biedendemogelijkheid om een
personagenaareigeninzichtvormtegeven,alwashetmaar
omdatjehetpoppetjeeent-shirtmeteenzelfgemaaktplaatje
aankuntdoen.Metwatmeercreativiteitkunjesomshethele
poppetje zelf ontwerpen. En daarmee kun je tegen auteurs-
rechten ofmerkenrechten van anderen aanlopen. Je perso-
nagevoorzienvaneenNike-logomagnietzomaar,laatstaan
hetvormgevenvanhetpersonagealsSpidermanofdeHulk.

Deontwerpervaneenvirtueelhuisofandervoorwerpheeftin
iedergevalzelfwelauteursrechtopzijnofhaarcreatie.Digi-
tale tekeningen en andere kunst is tenslotte ook
auteursrechtelijkbeschermd(ziehoofdstuk 6).Datbetekent
datanderendatvoorwerpnietzomaarmogenkopiërenofher-
gebruiken.InwereldenzoalsSecondLifekandatookvaakniet
zomaar,endatbiedtdemakerdemogelijkheidomzelfkopieën
teverkopen.

Bijstandaardspelobjectenligthetanders.Diezijndoordespel-
ontwerpergemaakt,endespelerskunnenzealleengebruiken
enaanelkaar geven. Een speler kandusgeen intellectueel
eigendomsrechtclaimenopeenavatardieuitgedostismeteen
mooiharnaseneenzelfgekozenmutsmetveer.

Ookhierishetweeruitkijkengeblazenmetdespelregels.Net
als Youtube en Flickr (zie hoofdstuk  10) heeft ook de
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Rechten in virtuele werelden

• Wil je meedoen aan een virtuele wereld, dan moet je
je akkoord verklaren met de spelregels. Wil je die
niet accepteren, dan mag je niet meespelen.

• Valsspelen mag ook niet in virtuele werelden of online
spellen. De sancties zijn vaak streng.

• Voor schade draai je zelf op, zeker als het gaat om
iets dat binnen de spelregels valt. Bij opzet of grove
overtredingen kun je de dader aanspreken voor de
schade. Wel moet je dan een geldbedrag kunnen
zetten op je schade, en dat valt lang niet altijd mee.

• De beheerder mag grenzen stellen aan grondrechten
als vrije meningsuiting en privacy. Die grenzen
moeten echter wel gerechtvaardigd zijn door de
context van het spel.

• Of er eigendom op virtuele goederen bestaat, is nog
onduidelijk. Waarschijnlijk wel, als maar genoeg
mensen dat vinden. Maar reken er voorlopig niet te
hard op.

• Op je eigen creaties zit auteursrecht. Wel moet het
dan echt een eigen schepping zijn. Bestaande
elementen aan elkaar knopen, zoals het uitkiezen van
leuke kleren voor je Second Life-karakter, is daarvoor
niet genoeg. Daarvoor moet je de kleren zelf
ontwerpen.



*Eindnoten

Juridischebronnenzijnnietaltijdeveneenvoudigteloka-
liseren,enstaanzelfsnietaltijdonline.Metonderstaande
informatiemoethethopelijklukkendebronteksttevinden.

UitsprakenvandeNederlandserechtbanken,gerechtshovenen
HogeRaadzijnoptevragenviahunLandelijkJurisprudentie
Nummer(LJN)op<http://ljn.rechtspraak.nl>of<http://jure.nl/>.
AlsergeenLJN(ofwebadres)bijeenuitspraakstaat,isdezeal-
leenoppapiergepubliceerd(meestalinhetbladNederlandse Ju-
risprudentie,NJofIntellectuele Eigendom & Reclamerecht,IER)enzul
jenaareen(juridische)bibliotheekmoeten.

UitsprakenvanhetEuropeseHofvoordeRechtenvande
Mens(EHRM)vindjeop<http://tiny.cc/ehrm-hudoc>.Uit-
sprakenvanhetHofvanJustitievoordeEuropeseGemeen-
schap(HvJEG)vindjeop<http://tiny.cc/hvjeg>.

NederlandseKamerstukkenvindjeopbasisvanhunvijfcijfe-
rigenummerop<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/>.
Uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel (en
andere geschillencommissies) vind je dan weer op
<http://tiny.cc/geschillencie>.Uitsprakenopanderesites,en
tijdschriftartikelendieonlinestaan,hebikaangeduidmeteen
verkorte URL bij <http://tiny.cc/> om het overtypwerk te
minimaliseren.
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Internetrechtheeftdenaamachterdefeitenaantelopen.
DeAuteurswetisuit1912,deprivacywetgevinggaatuit
vankaartenbakkenentotnognietzoheellanggeleden

washackenalleentebestrijdenalsdiefstalvanelektriciteit.Dat
beeldismaartendeleterecht.Veelwettengeldenopinternet
netzogoedalsinde‘echtewereld’.Smaadissmaad,ofhetnu
opeenweblogofindekrantgebeurt.Veelmensenstaanhier
echternietbijstil.Internetiseenvrijplaats,eenplekwaaralles
kanendusalleszoumogen.Endatisjammer,wantjekuntwel
degelijkindejuridischeproblemenrakendoorwatjeopin-
ternetdoet.Metditboekhoopikdattevoorkomen.

Ditboekbegonin2008alseenuitvloeiselvanmijnwebsiteIus
Mentis,dieikin2001hebopgezetmetalsdoelhetuitleggenvan
rechtentechniek.Hetsnijvlakvandietweefascineertmena-
melijkalsindsiktijdensmijnstudieinformatica,beginjaren
negentig,metinternetinaanrakingkwam.In1993werdiklid
vancomputerverenigingMCGVStackvandeTUEindhoven.
DankzijdeTU-aansluitingopinternetendesystemenvande
verenigingkonikdaarmeekennismakenmethetwereldwijde
informatienetwerk.EerstviaGopherennieuwsgroepen,en
rond1994ookviahetWorld-WideWeb.

Het WWW was uniek omdat je zelf ook informatie kon
publiceren.Veelmeerdaneenstukjeserversoftwareenwat
ruimteopeenhardeschijfhadjedaarvoornietnodig.Eénvan



6)18februari2005,LJNAR4841(Ladbrokes):“[omdat de deelnemer] met zijn Ne-

derlandse creditcard in euro’s kan betalen en ten slotte gewonnen bedragen op zijn Ne-

derlandse bankrekening kan ontvangen.”

7)VasterechtspraaksindsHogeRaad3maart1998,LJNZD0952isdatbijpoker

hetkanselementhetzwaarsteweegt-“de deelnemers op de winstkansen daarvan

in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen”.MaarrecentRecht-

bank’s-Gravenhage2juli2010,LJNBN0013:“[de literatuur en jurisprudentie] leidt

tot geen andere conclusie dat poker niet kan worden aangemerkt als een kansspel in de

mate waarin de wetgever heeft gewild poker een kansspel te zijn.”

8)HogeRaad18februari2005,LJNAR4841(Ladbrokes)waarin“naast de vast-

stelling dat Nederland voorkomt in de landenlijst op de betrokken website van Ladbro-

kes”ookmeewoogdat“de deelnemer het deelnameformulier ontvangt op zijn eigen

computer(scherm) in Nederland, het vanuit zijn computer in Nederland verzendt naar

(de server van) Ladbrokes, met zijn Nederlandse creditcard in euro’s kan betalen en ten

slotte gewonnen bedragen op zijn Nederlandse bankrekening kan ontvangen.”Zieook

Hof Amsterdam 22 september 2009 (Dimensione / Cassina),

<http://tiny.cc/uitklapschermpje> waarinhetHofbelangtoekentaan“de om-

standigheid dat Nederland voorkomt – in een submenu (uitklapschermpje) dat moet

worden aangeklikt op het bestelformulier dat de website beschikbaar stelt – in de lijst

van landen van waaruit Dimensione bestellingen honoreert.”

9)Rechtbank’s-Hertogenbosch8juli2008(Brein/Euroaccess),<http://tiny.cc/in-

tonga>waarinbleekdatdesite“zich ook specifiek richt op Nederlandse bezoekers,

gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de re-

clameboodschappen in de Nederlandse taal. Ter zitting is voorts komen vast te staan dat

de servers van waaruit de hosting plaatsvindt, in Amsterdam staan.”

10) Vzr. ’s-Gravenhage 25 augustus 2005 (Better than Botox),

<http://tiny.cc/botoxzaak>: “Tot slot pleit nog tegen het aannemen van

Hoofdstuk 1
1)Verordening864/2007(RomeII),gebaseerdopjurisprudentiealsHvJEG30

november1976,zaakC-21/76,NJ 1977,494(Bier/MinesdePotasse).Bijover-

eenkomsten(contracten)geldtVerordening593/2008(RomeI).

2)HvJEG7maart1995,zaakC-68/93,NJ 1996,269(FionaShevill): “[T]he victim

of a libel by a newspaper article distributed in several Contracting States may bring an

action for damages against the publisher either before the courts of the Contracting

State of the place where the publisher of the defamatory publication is established,

which have jurisdiction to award damages for all the harm caused by the defamation,

or before the courts of each Contracting State in which the publication was distributed

and where the victim claims to have suffered injury to his reputation, which have ju-

risdiction to rule solely in respect of the harm caused in the State of the court seised.”

3)RechtbankDordrecht,8september1998,Informatierecht/AMI 1999,p.7-12

(KPN/Kapitol),respectievelijkRechtbankUtrecht27februari2003,Computer-

recht 2003-3(HollandCasino/Paramount).

4)VoorzieningenrechterAmsterdam1oktober2009(Travelport),LJNBJ9179:

“Dat IATA het product PaxIS wereldwijd (via het internet) aanbiedt is – zonder verder

bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld of gebleken – onvoldoende om te kun-

nen spreken van een (dreigende) inbreuk in Nederland.”

5)Artikel1(a)Wetopdekansspelen.Zieookdebriefvandeministeraande

Tweede Kamer van 4 augustus 2009, Kamerstukken 24 557, nr. 100,

<http://tiny.cc/gokbrief245577>:“Aangezien de Wet op de kansspelen niet in de

mogelijkheid voorziet vergunningen te verlenen voor kansspelen via internet (waaron-

der poker), dient via internet in Nederland toegankelijk pokeraanbod altijd als illegaal

te worden beschouwd.”DitNederlandseverbodwerddoorhetEuropeseHofvan

JustitienietmeteeninstrijdmetEuropeseregelsovervrijverkeervandiensten

geacht.HvJEG3juni2010,zaaknrs.C-258/08enC203/08.
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3)WetboekvanStrafrecht,respectievelijkartikelen266,261en262.

4)ZieookHarryCoerver,Geschokt, gekwetst, verontrust? Journalisten en de grenzen

aan de vrijheid van meningsuiting,1november2002.<http://tiny.cc/coerver>.Al

watoudermaarzeeruitgebreidoverdeachtergrondenenontwikkelingvande

jurisprudentie is Alfred Janssens, Strafbare belediging, (diss. RUG 1998),

<http://tiny.cc/janssens1998>.

5)RechtbankAmsterdam3juni2004,LJNAP0556:“Als de redenering van Essen-

sie zou worden doorgetrokken zou dit tot gevolg hebben dat iemand, wanneer eenmaal

foto’s van hem of haar in omloop zijn, zich nooit meer tegen verdere publicatie zou kun-

nen verzetten, aangezien dan het verzet zelf het publiceren van de foto’s al zou recht-

vaardigen.”MaarineenietsanderecontextvondhetEuropeseHofvoorde

RechtenvandeMensdatnagrootschaligeverspreidingeenpublicatieverbod

nietmeertoegewezenkanworden.EHRM18mei2004,zaaknr.58148/00(Le

GrandSecret):“by the time of the civil court’s ruling on the merits, not only had some

40,000 copies of the book already been sold, but it had also been disseminated on the In-

ternet and had been the subject of considerable media comment. Accordingly, by that

stage the information in the book was to a large extent no longer confidential in practice.”

6)HogeRaad15mei2009,LJNBH1193:“In het kader van het maatschappelijk debat,

waarin de Vereniging c.s. zich klaarblijkelijk met hun publicaties wilden mengen, behoeven

zij zich niet te laten weerhouden van het gebruik van het woord ‘kwakzalverij’ en van

het samenstellen en publiceren van lijsten met personen die zich volgens hen met ‘kwak-

zalverij’ bezighouden in de daarbij door hen vermelde en toegelichte betekenis.”

7)RechtbankZutphen22februari2008,LJNBC4944:“dat verdachte seksueel ge-

tinte afbeeldingen van zijn vriendin aan de openbaarheid heeft prijsgegeven, onder-

meer via een P2P netwerk. Door deze wijze van verspreiding konden alle gebruikers van

dit netwerk de afbeeldingen downloaden en inzien. Hiermee heeft hij de eer en goede

naam van zijn vriendin ernstig aangetast.”

onmiskenbare gerichtheid op de Benelux/Nederlandse markt dat iedere referentie

aan die markt ontbreekt, bijvoorbeeld in de vorm van banners. ... Aan dit een en ander

doet naar voorlopig oordeel onvoldoende af dat de website toegankelijk is vanuit de

Benelux respectievelijk Nederland.”

11)Gerechtshof’s-Gravenhage,27april2010,<http://tiny.cc/bloemensitearrest>:

“Hetgeen derhalve resteert is een website die vanuit de Benelux kan worden bezocht

waarna online of door te bellen met een Amerikaans telefoonnummer een opdracht

kan worden gegeven om ergens ter wereld bloemen te bezorgen. Dit is naar het oor-

deel van het hof te weinig om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht

is op de Benelux. ... Door de wereldwijde toegankelijkheid van het internet bestaat

ervoor de inwoners van de Benelux de mogelijkheid gebruik te maken van niet op de

Benelux gerichte websites. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de mede

erop gericht zijn in de Benelux afzet te creëren.”

Hoofdstuk 2
1)O.a.EuropeesHofvoordeRechtenvandeMens(EHRM)7december1976

zaaknr.5493/72(Handyside/VK);EHRM26april1979zaaknr.6538/74(Sunday

Times/VK);EHRM20september1994zaaknr.13470/87(OttoPremingerInsti-

tut/Oostenrijk).ZoalshetinSundayTimeswordtgeformuleerd:“[Free speech]

is applicable not only to information or ideas that are favourable received or regarded

as inoffensive of as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or dis-

turb the State or any sector of the population.”

2)Rechtbank’s-Gravenhage21november2007,LJNBB8427:“Maatschappelijke

misstanden, meer of minder ernstig, moeten in beginsel in de openbaarheid kunnen

worden gebracht. Het gaat hier om het fundamentele recht van de vrijheid van me-

ningsuiting. Dat recht is echter niet absoluut. Het vindt zijn grens waar rechten en be-

langen van anderen, bijvoorbeeld het recht op bescherming van de persoonlijke

levenssfeer, zwaarder wegen. Of dat laatste het geval is moet aan de hand van de om-

standigheden van het geval beoordeeld worden.”
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duidelijk is dat de uiting ertoe strekt een opinie naar voren brengen, moeten aan de be-

oordeling van de rechtmatigheid daarvan andere eisen worden gesteld dan wanneer het

gaat om een feitelijk relaas.”

13)RechtbankAmsterdam9maart2005,LJNAT2073,invervolgopkortgedinguit

2003(Vzr.Breda14november2003,LJNAN8129)waarinKoelmanjuistwelver-

loor.

14)GerechtshofLeeuwaarden3november2009,LJNBK1897:“[dat verdachte] haar

gedachten via haar Hyves-pagina met een twintigtal anderen heeft gedeeld [kan] niet an-

ders worden opgevat dan het welbewust en derhalve opzettelijk ruchtbaarheid geven aan

die uitlatingen”.

15)Gerechtshof’s-Hertogenbosch12oktober2009,LJNBK5777:“[D]at de verdachte

de gewraakte berichten niet ter kennis heeft gebracht aan een bredere kring van betrek-

kelijk willekeurige derden, maar aan een beperkt aantal [van 10 a ̀12] selecte personen”.Zie

ook<http://tiny.cc/bruheim>.

16)InRechtbankRotterdam8juni2010,LJNBN0796kondigdeeenwerknemer

aanmeteennazijndienstverbandtegaanpublicerenoverhetsoortproductendat

hetbedrijfmaakte.Datmocht,maardewerknemerkreegweleenpublicatiever-

bodvoorgeheimedocumenten:“De voorzieningenrechter zal [gedaagde] derhalve ver-

bieden op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling

te doen over de inhoud van [geheime] documenten.”

17)Artikel7:611BWbepaaltdatjeverplichtbentje“als een goed werknemer”te

gedragen.

18)InRechtbankRotterdam25januari2010,LJNBL0900vondeenschooleenwe-

blogvandeechtgenootvaneendocenteaanleidingomdiedocenteteontslaan.

Datwerddoorderechtersnelteruggedraaid:“[O]nvoldoende is komen vast te staan

8)GerechtshofLeeuwarden4mei2010,LJNBM3169(ManonThomas):“Het

plaatsen van een (prive)́filmpje waarop een persoon naakt te zien is, is als zodanig en op

zichzelf niet te beschouwen als het beledigen bij afbeelding.”

9)Artikelen137c,137den137eWetboekvanStrafrecht.GerechtshofAmster-

dam20juni2008,LJNBD7024:“De teksten zoals ten laste gelegd onder 1,2 en 3 zijn

niet alleen beledigend, dan wel haatzaaiend en discriminerend maar roepen ook op tot

geweld ten aanzien van groepen in de maatschappij die daartegen wettelijke bescher-

ming genieten. Daarmee heeft verdachte elke aanvaardbare grens overschreden.”Zie

ookTinavanderLinden-Smith,‘Bestrijdhaatzaaien!’,Tijdschrift voor Internet-

recht,jaargang1,nummer2,p.28-33.<http://tiny.cc/linden2008>

10)HogeRaad10maart2009,LJNBF0655:“De enkele omstandigheid dat grievende

uitlatingen over een godsdienst ook de aanhangers van die godsdienst krenken, is niet

voldoende om die uitlatingen te kunnen gelijkstellen met uitlatingen over die aanhan-

gers, dus over een groep mensen wegens hun godsdienst in de zin van art. 137c Sr.”

11)HogeRaad18januari2008(VanGasteren/Hemelrijk),LJNBB3210:“Gelet op

de toon en strekking van de open brief heeft de rechtbank voorts terecht geoordeeld dat

deze het karakter heeft van een column, waaraan niet dezelfde hoge eisen mogen wor-

den gesteld als aan onderzoeksjournalistiek.”Ikzounietwetenwaaromeenweb-

logeneenopenbriefverschillendzoudenzijn.

12)RechtbankAmsterdam15mei2008,LJNBD1695:“Het valt niet te ontkennen

dat de toonzetting overdreven is, evenals de gebruikte bewoordingen ..., maar de keuze

voor een dergelijke stijl kan [gedaagde] niet worden ontzegd, nu zijn verhaal niet on-

gefundeerd blijkt te zijn.”enRechtbankAmsterdam4november2009,LJNBL3549:

“Op een discussieforum op internet is het nu eenmaal gebruikelijk dat minder formele

taal wordt gebezigd en enige mate van overdrijving voorkomt. ... [Echter] bewoordingen

[‘oplichters en dieven zijn het’] zijn onjuist en onnodig grievend.”ZieookHogeRaad

18januari2008,LJNBB3210:“Indien voor het publiek waarop een uiting zich richt
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een winstoogmerk hebben.”DeRaadvoordeJournalistiek(eenadviescommissiedie

werktmetzelfregulering)houdthetbij“als hij zichzelf presenteert als journalist”,

artikel4vandeStatutenvandeStichtingRaadvoordeJournalistiek,versiemei

2001.<http://www.rvdj.nl/katern/52>.ZieookHogeRaad18januari2008(Van

Gasteren/Hemelrijk),LJNBB3210:“Inmiddels kan echter (mede) door de opkomst van

het internet niet nauwkeurig meer worden omschreven wat in de hier bedoelde zin is te

verstaan onder ‘de pers’ omdat daardoor ook voor particulieren de mogelijkheid is ont-

staan zich buiten de tot dan toe bestaande media tot een breed publiek te richten.”en

GerechtshofArnhem15maart2005,LJNAT0895(Flitsservice.nl),stellenddatde

termjournalistiekookgeldt“voor degene die op een daarvoor ingerichte en aan het

gein̈teresseerde publiek bekende internetsite berichten, opinies en foto’s plaatst met het

doel dat publiek over het desbetreffende onderwerp te informeren”.

25)EHRM27maart1996,zaaknr.17488/90(Goodwin);HogeRaad2november2005,

LJNAS6926(Ravage);HogeRaad11juli2007,LJNBC8421(Telegraaf):“[O]p de uit art.

10 EVRM voortvloeiende vrijheden van meningsuiting en nieuwsgaring en het op die laatste

vrijheid gestoelde recht tot journalistieke bronbescherming ... De bescherming van

journalistieke bronnen vindt zijn begrenzing in onder meer de bescherming van de nationale

veiligheid en de noodzaak om de verspreiding van vertrouwelijke informatie te verhinderen”.

Justitiekreegerin2007flinkvanlangsvanhetEuropeseHofnadatzeeenjournalist

hadgegijzeldomhemtedwingenzijnbronteonthullen.EHRM22november2007,

zaaknr. 64752/01 (Voskuil): “Having regard to the importance of the protection of

journalistic sources for press freedom in a democratic society and the potentially chilling

effect an order of source disclosure has on the exercise of that freedom, such a measure cannot

be compatible with Article 10 of the Convention unless it is justified by an overriding

requirement in the public interest.”Naaraanleidinghiervaniseenwetsvoorstelin

voorbereiding dat een verschoningsrecht voor journalisten moet invoeren.

Zie<http://tiny.cc/bronwetvoorstel>.

26) HogeRaad5december2006,LJNAY8343:veroordelingomdat“het aan

de verdachte ten laste gelegde het doel van zijn onderzoek (publiekelijk bewijs te

dat [de docente] haar echtgenoot heeft voorzien van informatie, met het doel deze op de

blogspot in verhaalvorm te (laten) publiceren. ... Voorts valt niet in te zien op grond van

welke rechtsregel verweerder van eiseres kan en mag verwachten dat zij afstand neemt

van het handelen van haar echtgenoot.”

19)Artikel15avandeAuteurswet.

20)Rechtbank’s-Hertogenbosch11januari2006,LJNAU9504.

21)Artikel15vandeAuteurswet.

22)RechtbankRotterdam22augustus2000,LJNAA6826:“Kranten.com geeft im-

mers uitsluitend een actueel overzicht van de titels op de websites van diverse media.

Daarmee is zij niets anders dan een nieuwsmedium”enRechtbankAmsterdam12

mei2010,<http://tiny.cc/geenstijlpersexceptie>:“Gedaagde is een nieuwsorgaan

gericht op digitale nieuwsvoorziening via haar website GeenStijl. Het overnemen van het

bewuste interview op haar website is aldus te kwalificeren als het overnemen op een

ander medium dat eenzelfde functie vervult.”

23)RechtbankAmsterdam4september2002,LJNAE7317:“Gelet op dit zwaar-

wegend commercieel belang van gedaagden, kunnen, naar het oordeel van de recht-

bank, de door hen aangeboden knipseldiensten niet worden gekwalificeerd als

publicaties die in het belang van de ‘free flow of information’ worden uitgegeven. In dit

licht weegt het gestelde belang van gedaagden niet op tegen het belang van eisers bij be-

scherming van hun auteursrecht.”Hoeweleerderpapierenknipselkrantenjuist

wélonderditartikelerkendwerden-zieHogeRaad10november1995,NJ 1996,

177(Knipselkranten).

24)HvJEG16december2008,zaakC-73/07(Satamedia):“[D]e bekendmaking aan

het publiek van informatie, meningen of ideeen̈ tot doel hebt, ongeacht het overdrachts-

medium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen
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plaatst en door het nemen van maatregelen zoveel mogelijk wordt voorkomen dat

negatieve berichten zonder grond worden geplaatst, kan niet gezegd worden dat de

inhoud van de site onrechtmatig is. Hiermee is ook gezegd dat de medewerkers niet

onrechtmatig handelen jegens de garage.”

4)Art.6:196cBW.ZieookKamerstukkenI2003–2004,28197,nr.C,p.4dieuit-

leggendatdewetookgeldtvoorbijvoorbeeldeenchatboxexploitant.

5)RechtbankHaarlem29juni2005,LJNAT8373:“De foto waar deze procedure om

draait is (ook) te zien geweest op de startpagina van de door Go2Web.nl geeẍploiteerde

site. Een startpagina kan niet aangemerkt worden als onderdeel van ledenpagina’s waarop

leden foto’s en dergelijke kunnen plaatsen en ook daadwerkelijk plaatsen. Dat zo zijnde

moet de conclusie zijn dat Go2Web.nl zelf de bewuste foto openbaar gemaakt heeft. Met be-

trekking tot de pagina’s voor en door leden ligt de situatie anders. Ten aanzien van die

pagina’s faciliteert Go2Web.nl enkel en heeft zij met de inhoud ervan niets te maken.”

6) Rechtbank Amsterdam 12 maart 2009, LJN BH7529 (Trendylaarzen).

HerroepeninRechtbankAmsterdam2juli2009,LJNBJ1669.

7)RechtbankAmsterdam16oktober2008,LJNBG0972(Showbiznewz);Vzr.Am-

sterdam1november2007,LJNBB6926(Martijn)enRechtbankRotterdam2fe-

bruari2009,LJNBH1711(Nationale Alliantie).

8)RechtbankAmsterdam11september2009,LJNBJ7440(TROS Radar)enRecht-

bankAmsterdam24september2009,LJNBJ9797(TROS Opgelicht?),waarbijTROS

endeforumledeneenvoudigwegals“TROSc.s.”wordenaangeduid.

9)RechtbankUtrecht3juli2009,LJNBJ1409(Kleinkindonbereikbaar),waarbijde

wettelijke bescherming voor tussenpersonen (art. 6:196c BW) “niet van

toepassing [is] op kwesties van privacybescherming.”

10)RechtbankHaarlem14mei2008,LJNBD1446:“Het betreft immers slechts een

vergaren voor zijn stellingen) voorbij is geschoten en hem andere, minder

verstrekkende methodes ten dienste stonden”.EerderwerdinHogeRaad27juni

1995,NJ 1995/711gestelddat“noch het belang dat de pers in een democratische

samenleving dient door het aan de kaak stellen van misstanden, noch aan de

daaruit voortvloeiende taak- en beroepsuitoefening van de journalist kan een grond

worden ontleend ter rechtvaardiging van het bewezen verklaarde”,hoewelde

journalistgeenstrafkreegvoorhetfeit.Innovember2009werdhethacken

vandemailboxvandestaatssecretarisvanDefensiedoortijdschriftRevu

niet verboden geacht, maar het lezen van de mail vervolgens wel

(Rechtbank’s-Gravenhage23november2009,LJNBK4065).

Hoofdstuk 3 
1)Artikel6:196clid4BW.ZieookKamerstukkenI2003–2004,28197,nr.C,p.

4dieuitleggendatdewetookgeldtvoorbijvoorbeeldeenchatboxexploitant.

In november 2008 werd deNotice & Takedown gedragscode ingevoerd die

aangeefthoeopeennettemanieromgegaanzoukunnenwordenmetklachten.

<http://tiny.cc/ntdcode>.Overdepraktijkvannoticeentakedown,zieThe

Multatuli Project: ISP Notice & Takedown vanBitsofFreedom,27oktober2004

<http://tiny.cc/multatulintd>enhetmededoormijuitgevoerdeonderzoek

Notice & Takedown in Web 2.0: Never Neverland? van 6 maart 2009,

<http://tiny.cc/peterpanntd>

2)InhetNederlandsrechtbestaatergéénrechtopweerwoord.Jekuntdusniet

eisendatmeneenreactieplaatstopeennaarjouwmeningonwelgevalligbericht.

DeRaadvoordeJournalistiekbeveeltaanomwederhoortoetepassenbijhetpu-

blicerenvanbeschuldigingen (artikel 2.3.1Leidraad voor de Journalistiek 2007,

<http://tiny.cc/leidraadrvdj>).InBelgiëkentmenweleen‘rechttotantwoord’.

3)RechtbankZutphen8februari2007,LJNAZ8634.“Nu de desbetreffende garage

niet aannemelijk heeft gemaakt dat de medewerkers weten of kunnen weten dat

geplaatste berichten onjuist zijn, het in beginsel mogelijk is dat de garage een weerwoord
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15)RechtbankAmsterdam19februari2010,LJNBL5458enRechtbankAmsterdam

31maart2010,LJNBM4462:“Daarmee is een verplichting tot het verwijderen van arti-

kelen, die op zichzelf rechtmatig zijn, uitsluitend vanwege een negatieve lading, niet goed te

verenigen. De archivering zou dan geen betrouwbare getuigenis van het verleden meer vor-

men.”ZoookeerderdeRaadvoordeJournalistiekinuitspraakvan15november

2007,<http://www.rvdj.nl/2007/67>.MeeroverditonderwerpinWouterHins,

‘Het ijzeren geheugenvan internet’,Ars Aequi, juli/augustus 2008, p. 558-564.

<http://tiny.cc/hins2008> Zie ook EHRM 10 maart 2009, zaaknr. 3002/03 en

23676/03(Times Newspapers):“[the press] has a valuable secondary role in maintaining

and making available to the public archives containing news which has previously been re-

ported. ... [however] the duty of the press to act in accordance with the principles of res-

ponsible journalism by ensuring the accuracy of historical, rather than perishable,

information published is likely to be more stringent in the absence of any urgency in pu-

blishing the material.”

16)RechtbankAmsterdam19februari2010,LJNBL5458:“had het eerder op de weg

van [eiseres] gelegen een aanvulling of rectificatie bij het artikel te laten plaatsen.”en

Raad voor de Journalistiek 17 oktober 2005, nr. 2005/54,

<http://www.rvdj.nl/2005/54> (A. Gokmen tegen hoofdredacteur RTV

Utrecht):“Dat de internetsite een archieffunctie heeft, waardoor het bericht niet van

de site kan worden gehaald, ontslaat verweerder niet van zijn verantwoordelijkheid om

onjuiste berichtgeving te rectificeren. Een dergelijk bericht kan bijvoorbeeld worden

aangevuld met een mededeling dat achteraf is gebleken dat het bericht feitelijk onjuist

is.”ZieookWouterHins,‘Hetijzerengeheugenvaninternet’,Ars Aequi juli/au-

gustus2008,p.558.<http://tiny.cc/hins2008>.

17)Artikel3WetBeschermingPersoonsgegevens(dejournalistiekeexceptie)zegt

namelijkdatartikel8gewoonvankrachtblijftbijjournalistiekeverwerkingen.En

volgensartikel8isinprincipetoestemmingvereistomiemandspersoonsgegevens

tepubliceren.ZieookRichtsnoerenpersoonsgegevens op internet (CollegeBescherming

Persoonsgegevens) pagina 33. In Rechtbank ’s-Hertogenbosch 4 juli 2008,

reactie van een derde op uitlatingen die zijn geplaatst op een website waarvan IS In-

terNed Services de hosting verzorgt. IS InterNed Services wist niet, en kon ook niet weten,

waarop de uitlatingen waren gebaseerd, zodat zij zich geen oordeel omtrent de juist-

heid of rechtmatigheid ervan kon vormen.”

11)K.Wise,B.HammanenK.Thorson,‘Moderation,responserate,andmes-

sageinteractivity:Featuresofonlinecommunitiesandtheireffectsonintent

toparticipate’,Journal of Computer- Mediated Communication vol.12nr.1,2006.

<http://tiny.cc/wise2006>

12)Artikel6:162BWisdehoofdregel:wieeenanderlangsonrechtmatigeweg

schadeberokkent,moetdievergoeden.Detoerekenbaarheidvolgtuitartikel

6:98en6:75BW.

13)Rechtbank’s-Gravenhage20december2006,LJNBA7354(CU2):“Geen rechts-

regel verplicht CU2 elke onrechtmatige gedraging van derden, waaronder haar klan-

ten, bij voorbaat te voorkomen of onmogelijk te maken, wanneer dat in dit geval

technisch al uitvoerbaar zou zijn.”enRechtbankHaarlem29juni2005,LJNAT8373

(Go2web):“Met betrekking tot [de ledenpagina’s] kan [de forumprovider] dan ook niet

als openbaarmaker krachtens de auteurswet worden aangemerkt. Een aansprakelijkheid

op grond van art. 6:196c of art. 162 BW ontbreekt in dat kader ook omdat [de forumpro-

vider] de foto onmiddellijk van de ledenpagina’s heeft verwijderd.”RechtbankZut-

phen8februari2007,LJNAZ8634(Garagetest):“voorzover de site onjuiste en dus

onrechtmatige berichten over [eiser] bevat, [gedaagde] dit niet weet en evenmin be-

hoeft te weten.”

14)Hetberichtisimmersgekoppeldaandenaamvandeplaatser,enookalsdat

eenpseudoniemisvaltdienaamonderdeWetBeschermingPersoonsgegevens.

‘Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet’,CollegeBeschermingPer-

soonsgegevens11december2007.<http://tiny.cc/richtsnoerencbp>
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22)Artikel6:237subcBW.Gewijzigdevoorwaardenbiedendesite-exploitant

demogelijkheid“een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie

afwijkt”,endiemogelijkheidmagnietalsergeenopzegmogelijkheidis.

23)Veelgebruikerszijnimmersconsumenten,eneendisclaimernaarconsu-

mententoeis‘vermoedelijk onredelijk bezwarend’,art.6:237subfBW.

Hoofdstuk 4
1)EHRM3april2007,zaaknr.62617/00(Copland)eneerderEHRM16decem-

ber1992,zaaknr.13710/88(Niemietz):“e-mails sent from work should be similarly

protected under Article 8 [vanhetEuropeesVerdragvoordeRechtenvande

Mens], as should information derived from the monitoring of personal internet usage.”

2)Artikel1(a)WetBeschermingPersoonsgegevens.Opgrondvanartikel2van

deachterliggendeEuropeseprivacyrichtlijn95/46/EGgaathetomzoweldi-

rectalsindirectidentificeren.Overweging26vandierichtlijnbepaaltdatvan

indirecteidentificatiesprakeisalsidentificatieluktmet“middelen waarvan mag

worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking verant-

woordelijk is dan wel door enig ander persoon in te zetten zijn”.

3) HogeRaad23maart2010,LJNBK6331:“Uit de wetgeschiedenis volgt dat niet alleen

gegevens die direct het ras van een persoon betreffen, maar ook gegevens waaruit infor-

matie over het ras van een persoon kan worden afgeleid, zoals een foto van een persoon, als

“gevoelige” informatie moet worden aangemerkt”.Ditleidtertevenstoedatcamera-

beeldengevorderdmoetenwordenonderhetstrengeartikel126nfStrafvordering.

Dezeverrassendeconclusieheeftbewijsindiversezaken‘stuk’gemaaktomdatdie

de‘gewone’artikelen126ncen126ndStrafvorderingalsgrondslaggebruikten.In

RechtbankZutphen15april2010,LJNBM1196oordeeldedepolitierechterechter

datartikel126nfgeenprivacybelangbeschermdetegencamerabeeldenvandeopen-

bareruimte,enartikel126ndgewoongebruiktmochtworden.

<http://tiny.cc/stellingvonnis>werdopgrondvanartikel8Wbppublicatievaneen

artikelmetteweinignieuwswaardeverboden.ZoookRechtbankAmsterdam20april

2005,LJNAT4299(gestolencamera/Telegraaf):“Openbaarmaking dient geen publiek

belang: zij levert geen enkele bijdrage aan het publieke debat over een maatschappelijk re-

levante kwestie en heeft geen ander doel dan de bevrediging van de nieuwsgierigheid van een

sensatiebelust publiek.”Vooreendefinitievan‘journalistiek’,zieHvJEG16decem-

ber2008,zaaknr.C-73/07(Satamedia):“de bekendmaking aan het publiek van informatie,

meningen of ideeen̈ tot doel hebt, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet

voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.”

18)Artikel47(bemiddelen)en65(handhaven)jo.3lid1WetBeschermingPer-

soonsgegevens.Rechtbank’s-Gravenhage28oktober2009,LJNBK1467:“Arti-

kel 47, van de Wbp, is niet een van de in artikel 3, eerste lid, van de Wbp, van toepassing

verklaarde bepalingen.”

19)GerechtshofArnhem17januari2006,LJNAV0168:“Als [appellant] dan niet al-

leen meent dat MultiMediaMachines illegale software aanbiedt en haar om die reden

van het forum uitsluit, maar zijn mening ook op het forum publiceert en daarmee de

goede naam van MultiMediaMachines onrechtmatig aantast, acht het hof een weder-

toelating tot het forum met de voorzieningenrechter een gepaste vorm van schadever-

goeding anders dan in geld.”

20)Artikel6:231subaBWbepaaltdatalgemenevoorwaardenzijn“een of meer

bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgeno-

men”,enhuisregelsvoldoenaandiedefinitie.Eninartikel6:233subaBWstaat

datalgemenevoorwaardennietonredelijkbezwarendmogenzijn.

21)Artikel6:232BWmeldtexplicietdatjeookaanalgemenevoorwaardenbent

gebonden“als bij het sluiten van de overeenkomst de [andere partij] begreep of moest

begrijpen dat [je] de inhoud daarvan niet kende.”Websitevoorwaardenzijnalge-

menevoorwaarden(artikel6:231subaBW).
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8)Artikel9WetBeschermingPersoonsgegevens.

9)Artikel7,8en9WetBeschermingPersoonsgegevens.Juristennoemendit

doelbinding:deverwerkingmoetgebondenzijnaaneenexplicietomschreven

doel.Datdoelmoetzelfooknogeenslegitiemzijn.

10)Artikel7en11WetBeschermingPersoonsgegevens.

11)Artikel27WetBeschermingPersoonsgegevens.Voordevrijstellingenzie

<http://tiny.cc/vrijstellingencbp>.

12)Artikelen33en34WetBeschermingPersoonsgegevens.

13)Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven,Artikel29-Werkgroep20juni

2007,WP136,<http://tiny.cc/art29ipadres>p.17:“gaat de voor de verwerking

verantwoordelijke ervan uit dat de ‘redelijkerwijs in te zetten middelen’ voor de identi-

ficatie van de [persoon achter een IP-adres] beschikbaar zullen zijn, bijvoorbeeld via de

rechtbanken waarop een beroep wordt gedaan, anders zou het verzamelen van de in-

formatie geen zin hebben. Deze informatie moet dan ook als persoonsgegeven worden be-

schouwd.”ZieookGerrit-JanZwenne,‘OverpersoonsgegevensenIP-adressen,

endetoekomstvanprivacywetgeving’,in:Het binnenste buiten.Liberamicorum

tergelegenheidvanhetemeritaatvanprof.dr.AernoutH.J.Schmidt,Leiden

2010,<http://tiny.cc/zwenne2010>enEen IP-adres is niet altijd een persoonsge-

geven, uitspraak Registratiekamer z2000-0340 van 19 maart 2001,

<http://tiny.cc/ipadresregkamer>.

14)Richtsnoerenpersoonsgegevensopinternet,pagina10.Zieook‘Opinion

1/2008 on data protection issues related to search engines’,WP148,Article29Data

ProtectionWorkingParty,4april2008<http://tiny.cc/opinion12008

15)Artikel13WetBeschermingPersoonsgegevens.

4)HvJEG6november2003,zaaknr.C-101/01(Lindqvist):“The act of referring, on

an internet page, to various persons and identifying them by name or by other means,

for instance by giving their telephone number or information regarding their working

conditions and hobbies, constitutes ‘the processing of personal data wholly or partly by

automatic means’...”

5)Artikel8WetBeschermingPersoonsgegevens.Alsergeentoestemmingis,

moetdegebruikervandegegevensaantonendathetechtnoodzakelijkisdat

hijtochdezegegevensgebruikt(lidfvanditartikel8).Overigens,ofernutoe-

stemmingisofniet,ermoetaltijdwordenafgewogenofaldezegegevensnu

echtwelnodigzijn.KamerstukkenII1997-1998,25892,nr.3,p.81:“Gelet op de

aard van de inbreuk op de privacy is een belangenafweging van geval tot geval nodig.

Daarbij dient onder meer gelet te worden op de aard van de in het geding zijnde taak en

de aard van de betrokken gegevens...”ZiebijvoorbeeldGerechtshofArnhem8juni

2010,LJNBM7160:“Artikel 8 Wbp behelst bovendien dat bij elke verwerking moet zijn

voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. ... blijkt de onjuistheid

van de stelling van Santander dat slechts verwerking van persoonsgegevens op grond

van het bepaalde in artikel 8 sub f Wbp een belangenafweging vereist.”

6) ‘Ik verzend elektronische berichten’, OPTA/Spamklacht.nl (ongedateerd)

<http://tiny.cc/optaoptin>:“Een bepaling in de algemene voorwaarden is dus niet

‘uitdrukkelijk’. Ook vage beschrijvingen als ‘u geeft toestemming voor de ontvangst van

e-mails van dit bedrijf en partners’ zijn niet ‘uitdrukkelijk’. Het moet duidelijk zijn waar-

voor de ontvanger precies toestemming geeft.”VermoedelijkbaseertOPTAzichhier

opartikel6:232BW,datbepaaltdatalgemenevoorwaardenookbindendzijn

alsdewederpartijzenietgelezenheeft,zodatjenietkuntaannemendater

uitdrukkelijkakkoordisgegaan.Determ“uitdrukkelijk”staatnietindewet,

maarkomtuitdeparlementairegeschiedenis,zieKamerstukken25533,nr.3.

7)Artikel33en34WetBeschermingPersoonsgegevens.
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21)Devraagofditgenoegis,werdbegin2010actueel.Opgrondvanartikel5

van de gewijzigde Universele Dienstenrichtlijn 2002/22/EC moet een

sitebezoeker“toestemming”gevenalvorenscookiesmogenwordengeplaatst.

Opinion2/2010ononlinebehaviouraladvertising,artikel29-werkgroep22

juni2010,WP171:“The Article 29 Working Party is of the view that prior opt-in me-

chanisms, which require an affirmative data subject’s action to indicate consent before

the cookie is sent to the data subject, are more in line with Article 5(3).”Op2juli2010

kondigdedeministeraandatmenzouafzienvanexpliciettoestemmingeisen

inallegevallen,omdat“als het internetbedrijf de gebruiker goed heeft gein̈formeerd,

de toestemming van de gebruiker kan blijken uit de instellingen van het programma

waarmee de gebruiker het internet op gaat.”‘Veilige,openentoegankelijketele-

comvoorzieningen’,persberichtministerievanEconomischeZaken2juli2010,

<http://tiny.cc/veiligcookies>.

22) Artikel 8 sub fWet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook ‘Regels

voor zwarte lijsten’, College Bescherming Persoonsgegevens,

<http://tiny.cc/zwartlijstcbp>.Overhetvertonenvanfoto’svanvermeende

criminelen,zieRechtbankAmsterdam26augustus2004,LJNAQ7877:“Het

ophangen van de foto van [eiseres] met daarbij de tekst ‘Deze vrouw heeft hier gestolen’

is eveneens in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De videobeelden

gemaakt met een bewakingscamera zijn aan te merken als een bestand in de zin van

artikel 1 onder c van de Wet bescherming persoonsgegevens”.

23)GerechtshofAmsterdam4augustus2009,LJNBK8503:“[gedaagde] heeft ver-

volgens, ook in hoger beroep niet aangegeven op welke wijze zij op haar website vol-

doende duidelijk heeft gemaakt dat de plaatsing op de zwarte lijst uitsluitend betrekking

had een voornoemd gebrek aan transparantie. ... Met deze wijze van publiceren heeft

[gedaagde] [eiser] voorzienbaar blootgesteld aan het risico dat zij met de hiervoor be-

doelde misstanden zou worden geassocieerd, dit terwijl is gesteld noch gebleken dat

voor deze suggestie enige grond aanwezig was.”Zieookdevelekritischevragen

vandepolitierechterinRechtbankAlmelo8januari2010,LJNBK8911.

16)Artikel35WetBeschermingPersoonsgegevens.HogeRaad29juni2007,LJN

AZ4663(Dexia):“In art. 35 Wbp ligt het recht op kopieën en afschriften van per-

soonsgegevens besloten, alsmede het recht op transcripties van opgenomen telefoonge-

sprekken.” Zie ook Camera’s in het publieke domein: Privacynormen voor het

cameratoezicht op de openbare orde,CollegeBeschermingPersoonsgegevens,Den

Haag,november2004:“Betrokkenen (zie definitie onder 23) hebben recht op inzage

in de beelden en de daaraan gekoppelde gegevens en vastgelegde interpretaties,”

<http://tiny.cc/camerapubdomein>.

17)Artikel36WetBeschermingPersoonsgegevens.

18)Richtsnoerenpersoonsgegevensopinternet:“Wie een stamboom wil publice-

ren op internet, doet er verstandig aan om zich in eerste instantie te beperken tot ge-

gevens van overledenen en alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij

daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. De Wbp kent geen principe als ‘wie zwijgt,

stemt toe’ bij het publiceren op internet van persoonsgegevens.”

19)Artikel43(e)WetBeschermingPersoonsgegevens,zieKamerstukkenII

1997-1998,25892,nr.3,p.171en172:“De verantwoordelijke zal conform artikel 43,

onder e, aannemelijk moeten maken dat door inwilliging van een dergelijk verzoek de

administratieve lasten zodanig disproportioneel zijn dat hij in een van zijn rechten en

vrijheden wordt aangetast of dreigt te worden aangetast.”Datermogelijkeenhoop

moetwordengekopieerdofuitgetypt,maakthetverzoeknognietmeteendis-

proportioneel.ZieHogeRaad29juni2007,LJNAZ4663(Dexia):“Het feit dat Dexia

kosten moet maken om aan [verweerder] kopieën en transcripties te kunnen verstrek-

ken, en het feit dat er enige tijd gemoeid is met het traceren van de telefoongesprekken

met [verweerder], leveren geen bijzondere omstandigheden op als hier bedoeld.”

20)Artikel34WetBeschermingPersoonsgegevens.Websiteshebbenoverhet

algemeengeenmogelijkheidomvooraftemeldenwelkegegevenszeverwer-

ken,dusartikel33ishiernietvantoepassing.
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hun relatie, daaronder begrepen de correspondentie (postgeheim), met hun advocaat.

Voorts heeft de verdachte daardoor een inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de

maatschappij mag hebben op vertrouwelijkheid van communicatie via elektronisch be-

richtenverkeer.”

31)Artikel15alid1onder1Auteurswetvereistdat‘het werk waaruit geciteerd

wordt rechtmatig openbaar gemaakt is’.Verzendingvaneene-mailnaaréénof

enkeleontvangersisgeenopenbaarmaking.

32)EHRM3april2007,zaaknr.62617/00(Copland)“[de werknemer] had a reaso-

nable expectation as to the privacy of calls made from her work telephone (...). The same

expectation should apply in relation to [her] e-mail and internet usage.”

33)O.a.CentraleRaadvanBeroep14januari2010,LJNBL1678:“Het bestuur had

voldoende grond om één van zijn medewerkers te verdenken van het schrijven van de

anonieme brief en heeft in redelijkheid kunnen besluiten hiernaar een onderzoek in te

stellen. De wijze waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden acht de Raad niet dispro-

portioneel...”,RechtbankArnhem18november2004,LJNAR5927:“Verweerder

heeft dan ook in strijd met het bepaalde in het reglement de inhoud van het e-mailver-

keer van eiser in voormelde periode betrokken bij het onderzoek naar het gebruik van

de e-mailfaciliteiten door eiser”,RechtbankArnhem6november2008,LJNBG5008:

“De signalen omtrent eisers veelvuldige privé-activiteiten, waaronder internet- en e-

mailgebruik onder werktijd, hadden naar het oordeel van de rechtbank eerst met een

minder ingrijpend onderzoek kunnen worden onderzocht, alvorens naar het thans ge-

bruikte zware middel te grijpen.”

33)Informatiekanzelfstotnahetoverlijdenvandebetrokkeneonlineblijven

staan.Hoedaarmeeomtegaan,iseenjuridischeopenvraag.Zievoorenkele

analysesEvaVisser,‘Whoownsyourbitswhenyoudie?’,Computerrecht 2007-

4,p.195-198,<http://tiny.cc/visser2007>enFrederikZuiderveenBorgesiusen

DavidKorteweg,‘E-mailnadedood:juridischebeschermingvanprivacybelangen’,

24) Checklist Zwarte Lijsten, College Bescherming Persoonsgegevens,

<http://tiny.cc/zwartchecklist>.

25)‘OnderzoekCollegeBeschermingPersoonsgegevens‘Geen Stijl IP-checker’op

www.geencommentaar.nl’, College Bescherming Persoonsgegevens, zaak-

nummerz2008-01174,27oktober2008,<http://tiny.cc/rozeranddebielen>:

“Door het feit dat de “Geen Stijl IP Checker” voor iedereen toegankelijk is, is er geen

enkel zicht op de handelswijze van derden die op deze manier IP-adressen controleren,

en daarmee ook niet op de gevolgen voor betrokkenen. Zo is er geen enkele waarborg dat

de verstrekte persoonsgegevens door derden worden verwerkt op een wijze die ver-

enigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verzameld, conform artikel 9 Wbp. De ver-

strekking van persoonsgegevens aan onbekende derden zonder die verdere waarborgen

is onmiskenbaar onbehoorlijk en onzorgvuldig.”

26)Google Advertising Cookie and Privacy Policies <http://tiny.cc/googleprivacypolicy>.

27)DeGrondwetswijzigingdieeenalgemeen‘communicatiegeheim’inzou

voeren(KamerstukkenII1997/98,25443)stranddeomdiverseredenen,waar-

onderdezorgvanopsporings-eninlichtingendienstendatzijdanteveelge-

hinderdzoudenwordenbijhetaftappenvandigitalecommunicatie.Zieook

het rapport Grondrechten in het digitale tijdperk van 24 mei 2000

<http://tiny.cc/diggrondrechten>enEgbertDommering,‘DeGrondwetinde

Informatiemaatschappij: Bestaan er techniek-onafhankelijke informatie-

grondrechten?’in:Grondwet in beeld,1998,<http://tiny.cc/infogrondwet>.

28)Artikel139cWetboekvanStrafrecht.

29)Artikel273dWetboekvanStrafrecht.

30)RechtbankRotterdam21augustus2008,LJNBG1942:“De verdachte heeft

daarmee een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat clien̈ten mogen stellen in
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te vinden, op straffe van verbeurte van een dwangsom”.Inhetexecutiegeschil,Recht-

bankAlkmaar3juni2010,LJNBM6719:“Op [eisers] rustte uit hoofde van het vonnis een

zware inspanningsverplichting (verstevigd met een dwangsombepaling) om aan hun ver-

plichtingen uit dat vonnis te voldoen.”Eenbasisvoordezeeiszoukunnenzijnartikel

38WetBeschermingPersoonsgegevens,hoewelditzeldenexplicietbenoemdwordt

invonnissen.

40)Artikel5lid1WetBeschermingPersoonsgegevens.Opmerkelijkgenoegiser

geenpendantvanartikel1:234BWdatzegtdattoestemmingvoorrechtshande-

lingen(zoalslidwordenvaneendienstofkopenvanproducten)verondersteldte

zijngegevenalsdeze“in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk”zijn.Hoegebrui-

kelijksocialenetwerksitesdanookzijn,oudersvanzestienminnerskunnenaltijd

deelnameweigeren.

41)Artikel1:251(huwelijk)en1:253aa(geregistreerdpartnerschap)BW.Recht-

bankAlmelo15oktober2009,LJNBK0555:“dat de man door het plaatsen van foto’s op

een niet afgeschermd gedeelte van het internet inbreuk maakt op de (ook door voormeld

Verdrag beschermde) privacy van [Naam zoon], alsmede dat hij de op grond van het geza-

menlijk gezag op hem rustende verplichting om belangrijke beslissingen omtrent de min-

derjarige na onderling overleg te nemen, niet nakomt. Bovendien heeft de vrouw gelet op

haar werkzaamheden belang bij afscherming van haar persoonlijke levenssfeer en die van

[Naam zoon].”Zieookartikel3,eerstezinvanhetInternationaalVerdragInzakede

RechtenvanhetKind:“Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen

die kinderen aangaan.”

42)MeeroverdezeproblematiekinJorisvanHoboken,‘ZoekmachinesendeWbp:

overdegrensvanonzedigitalehorizon’,Privacy & Informatie 2008-6,p.210-216.

<http://tiny.cc/hoboken2008>.

43)Artikel-29Werkgroep,Advies1/2008overgegevensbeschermingenzoekma-

chinesvan4april2008(WP148)<http://tiny.cc/opinion12008>.

Privacy & Informatie,2009-5,p.212-224,<http://tiny.cc/borgesius2009>.

34)ZieookEgbertDommering,‘Privacyalshetzelfbeschikkingsrechtvande21e

eeuw’,Mediaforum,2009-11/12,p.382-384.<http://tiny.cc/dommering2009>en

‘Cookiedebat: U surft, wij adverteren’, Netkwesties 21 mei 2010,

<http://tiny.cc/cookiedebat>.

35)Uithetjuryrapport:“De Nederlandse burger is volgens de jury namelijk de groot-

ste bedreiging voor de privacy. Door een onverschillige houding – ‘Ik heb toch niks te ver-

bergen’ – en desinteresse in wie er allemaal met zijn persoonsgegevens aan de haal gaat,

is de burger zelf mede verantwoordelijk voor het verdwijnen van privacy in Nederland.”

BitsofFreedom,22september2007,<http://tiny.cc/bba2007>.

36)‘Richtsnoerenpublicatievanpersoonsgegevensopinternet’,CollegeBescher-

mingPersoonsgegevens11december2007,<http://tiny.cc/richtsnoerencbp>.

37)Ziepagina22vandeRichtsnoerenpublicatievanpersoonsgegevensopinternet:

“Als de toestemming wordt ingetrokken, is de publicatie vanaf dat moment onrechtma-

tig, tenzij de verantwoordelijke de verwerking kan rechtvaardigen onder een andere

rechtvaardigingsgrond.”

38)Ziepagina8vandeRichtsnoerenpublicatievanpersoonsgegevensopinternet:

“[profielensites] dienen geschikte beveiligingsmaatregelen te treffen, zoals het standaard

afschermen van de profielen voor zoekmachines”.

39)RechtbankAmsterdam16mei2007,LJNBA5286(Breukhoven):“veroordeelt ge-

daagden onder 1 tot en met 4 om binnen 4 dagen na betekening van dit vonnis Google en Ya-

hoo per brief opdracht te geven tot verwijdering uit de zoekmachine van de publicaties”.Be-

vestigdinGerechtshofAmsterdam26juni2008,LJNBD5538.RechtbankAlkmaar

8april2010,LJNBM0477:“verwijderen en verwijderd te houden, in zoverre dat deze ar-

tikelen op geen enkele wijze meer via welke zoekopdracht dan ook op het internet zijn terug
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oktober2009,LJNBK1067(ThePirateBay),Gerechtshof’s-Hertogenbosch12ja-

nuari2010(MyP2P),<http://tiny.cc/breinmyp2p>.

3)VoorzieningenrechterAmsterdam20juni2002,LJNAE442(DeutscheBahnvsIn-

dymedia).EerderverbodtegenXS4AllRechtbankAmsterdam25april2002,bekrach-

tigdinGerechtshofAmsterdam7november2002,LJNAF0091(XS4All/DeutscheBahn).

4) Gerechtshof Amsterdam 15 juni 2006, LJN AX7579 (ZoekMP3): “verwierf haar

inkomsten dus overwegend althans voor een belangrijk deel door structureel gebruik te maken

van de beschikbaarheid op het ‘World Wide Web’ van ongeautoriseerde mp3-muziekbestanden,

klaarblijkelijk zonder rekening te houden met de belangen van de auteurs- en

nabuurrechthebbenden.”

5)RechtbankUtrecht,26augustus2009,LJNBJ6008(Mininova),RechtbankAmster-

dam22oktober2009,LJNBK1067(ThePirateBay),Gerechtshof’s-Hertogenbosch12

januari 2010 (MyP2P), <http://tiny.cc/breinmyp2p>, Gerechtshof Amsterdam 16

maart2010,LJNBL7920(Shareconnector).

6)RechtbankRotterdam30oktober2007,LJNBB7174(Opruiendelink),verbodomdat

plaatser“ernstige reden heeft te vermoeden dat die [hyperlinks] opruiend zijn.”MaarGe-

rechtshof’s-Gravenhage13oktober2009,LJNBK0175bepaaldedateenhyperlinknaar

eenhomepagegeenopenbaarmakenisvaneenspecifiekepagina.

7) Remy Chavannes, ‘Hype of echt link?’, JAVI februari 2003, nr. 1.

<http://tiny.cc/chavanneslink>: “In hoeverre neemt de informatieaanbieder expli-

ciet afstand van het illegale materiaal en wordt de gebruiker daarvoor gewaarschuwd?

Of wordt de lezer juist bewust aangemoedigd om door te klikken?”

8)Rechtbank’s-Gravenhage20december2006,LJNBA7354(CU2):“niet geble-

ken dat CU2 zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige gedraging, of on-

rechtmatig nalaten, jegens [eiseres], omdat CU2 onmiddellijk na de melding van

44)Robots.txtiseensimpeltekstbestandjeopeenwebsitedataangeeftwelke

pagina’s,mappenofbestandennietmogenwordengeïndexeerddoorzoek-

machines.Ditisgeentechnischeblokkademaareenvrijwilligeafspraak:de

aangegeveninformatieblijftgewoonoptevragenmaarzoekmachineshoren

dezenietoptevragen.Zie<http://www.robotstxt.org>voormeerinformatie.

45)‘LetterfromtheArticle29WorkingPartyaddressedtosearchengineope-

rators(Google,Microsoft,Yahoo!)’,Article29WorkingParty23oktober2009

<http://tiny.cc/googlebrief2009>.

46)‘LetterfromtheArticle29WorkingPartyaddressedtosearchengineope-

rators (Google,Microsoft, Yahoo!)’, Article 29Working Party 26mei 2010.

<http://tiny.cc/googlebrief2010>.

47) ‘Werkdocumentbetreffendedeinternationaletoepassingvandegege-

vensbeschermingswetgevingvandeEUopdeverwerkingvanpersoonsgege-

vensopinternetdoorwebsitesvanbuitendeEU’,WP56,Article29Working

Party30mei2002,pagina12:“De Groep is daarom van mening dat de nationale 

wetgeving van de lidstaat waar de pc van de gebruiker zich bevindt, van toepassing is

op de vraag onder welke voorwaarden de persoonsgegevens van de gebruiker 

kunnen worden verzameld door cookies op zijn harde schijf te plaatsen.”

<http://tiny.cc/art29wp56>.

Hoofdstuk 5
1)HogeRaad22maart2002,LJNAD9138(ElCheapo):“Het Hof heeft, voor het

geval zou moeten worden aangenomen dat De Telegraaf van dergelijke middelen ge-

bruik maakt, van belang geacht dat hyperlinks in beginsel – behoudens uitzonderings-

gevallen – zijn toegestaan”.

2)GerechtshofAmsterdam15juni2006,LJNAX7579(ZoekMP3),Rechtbank

Utrecht,26augustus2009,LJNBJ6008(Mininova),RechtbankAmsterdam22
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13)RechtbankRotterdam3september2004,LJNAT4681 (Schlijper/Nieuw

Rechts), inbreuk op auteursrecht op foto door “het tonen van foto’s op een 

forumpagina van de eigen website door middel van een zogenoemde deep-link”.Recht-

bankHaarlem5september2007,LJNBB3144(Voeljeniksvan),auteursrechten-

inbreukwant“[h]et werk is immers als onderdeel van een ander werk weergegeven”.

14)RechtbankRotterdam22augustus2008,LJNAA6826(Kranten.com)“Niet is

gebleken dat deeplinking vanaf kranten.com naar de websites van de kranten schade be-

rokkent aan de Dagbladen.”Wellichtkanbetoogdwordendatzo’nlinkontoe-

laatbarehinderoplevert.RechtbankAlmelo13september2002,LJNAE7612:

“In beginsel hoeft hinder niet onrechtmatig te zijn. Dit verandert echter wanneer hin-

der een zodanige vorm of inhoud aanneemt dat het niet langer kan worden aanvaard.

De hinder levert dan strijd op met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maat-

schappelijk verkeer betaamt. De onrechtmatigheid van de hinder is afhankelijk van de

aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade.”

15)Opmerkelijk isGerechtshof ’s-Hertogenbosch12 januari2010(MyP2P),

<http://tiny.cc/breinmyp2p>met“In de rechtspraak en juridische literatuur wordt

betrekkelijk eensgezind aangenomen dat een embedded link wel een openbaarmaking

inhoudt.”Wiedieeensgezindheidkanaanwijzen,maghetzeggen.Auteurs-

rechtenprofessorDirkVissermeentdatditeenopenvraagiswaarhetEuro-

pese Hof van Justitie zich over zoumoeten buigen. Zie Dirk Visser, ‘Het

‘embedden’vaneenYouTube-filmpjeopeenHyves-pagina’,Mediaforum januari

2010,nr.1.

16)‘Buma / Stemra komt internetgebruikers tegemoet’,Buma/Stemrapersbericht

9oktober2009,<http://tiny.cc/bumageenembedden>.

17)RechtbankLeeuwarden30oktober2003,LJNAN4570(Vriend/Batavus):In

vergelijking tot de “papieren-wereld” komt het er op neer dat [Vriend] een brochure

van Batavus aan het publiek verstrekt, waarbij de naam van de fabrikant (Batavus) is

[eiseres], inhoudende dat de op haar auteursrecht inbreuk makende afbeelding op de

website van CU2 was gezien, deze (link) heeft verwijderd.”

9)RechtbankRotterdam30oktober2007,LJNBB7174:“Gelet op het voorgaande

en met [verdachte’s] kennis van zaken aangaande de islam kan het plaatsen van de be-

treffende links door de verdachte, niet anders worden gezien dan als een strafbare han-

deling”.

10)Artikel1(a)WetopdeKansspelen.Volgensartikel2geldtditverbodniet

indeprivésfeer(eenpotjeblackjackomgeldmetjefamilie).Bedrijvendieeen

prijsvraagofanderkansspelwilleninzettenomeenproductofdiensttepro-

moten,handelenlegaalalszijdeGedragscode promotionele kansspelen (21augus-

tus2006)volgen.<http://tiny.cc/justitiekans>DezeNederlandsewetlijktniet

instrijdmetEuropeseregelsovervrijverkeervangoederen.HvJEG3juni2010,

zakenC-258/08enC203/08(Ladbrokes/Toto),naaraanleidingvanHogeRaad

13juni2008,LJNBC8970.HetwachtenisnuopheteindarrestvandeHogeRaad

datopbasisvandezeuitsprakengeformuleerdzalworden.

11)Artikel1(b)WetopdeKansspelen.BriefministeraanTweedeKamer4au-

gustus2009,Kamerstuk24557nr.100:“Volgens vast beleid wordt onder bevorde-

ren verstaan: handelingen die deelname aan kansspelen vergemakkelijken of in de hand

werken, zoals het maken van reclame voor en het plaatsen van hyperlinks en banners

naar illegale kansspelsites.”

12)GerechtshofDenHaag9maart2010,LJNBL7683(Taartenwinkel/Gefelici-

taart)enookRechtbankAlmelo10mei2006,LJNAX1494:“[D]e hyperlink en de

deeplink zijn op zich zelf niet onrechtmatig. Dat worden zij pas als zij afbreuk doen aan

het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of onbehoorlijk profiteren

van de bekendheid ervan”(onderverwijzingnaarHogeRaad6februari1998,NJ

1998,569(BMW/Blok)).
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deWbp: over de grens van onze digitale horizon’, Privacy en Informatie 6,

december2008,p.210-216.<http://tiny.cc/hoboken2008>

21)RechtbankRotterdam22augustus2008,LJNAA6826(Kranten.com):“Niet

is gebleken dat deeplinking vanaf kranten.com naar de websites van de kranten schade

berokkent aan de Dagbladen.”

Hoofdstuk 6
1)Artikel37Auteurswet.Volgensartikel7(2)vandeBernerConventiemoethet

auteursrechttenminstetot50jaarnahetlevenvandeauteurlopen.IndeVer-

enigdeStatenisdezetermijnook70jaarnaoverlijden,envoorwerkenwaar-

vaneenbedrijfdemakeris120jaarnahetmakenof95jaarnahetpubliceren.

Zie17USCode302.

2)Artikel2WetopdeNaburigeRechten.Wanneerhetgaatomverspreidenof

uitzendenvaneen“voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram of een re-

produktie daarvan”isgeentoestemmingnodig.Welmoeteenvergoedingwordt

betaald(artikel7WNR)viaSENA<http://www.sena.nl/>.Ditgeldtóókbijuit-

voerendartiestendienietbijSENAaangeslotenzijn.Alszewonenineenland

datpartijisbijhetVerdragvanRomevan1961,moetenzalereenvergoeding

wordenbetaaldvoorreproductiesvanhunuitvoeringenopCDendergelijke.

Bijinternetgebruikgeldtditartikelniet.

3)HvJEG16juli2009,zaakC-5/08(Infopaq).DaarmeeishetoudeNederlandse

criterium“persoonlijk stempel van de maker”uitHogeRaad4januari1991,NJ

1991,608,(VanDale/Romme)enHogeRaad30mei2008,LJNBC2153(Endstra-

tapes)komentevervallen.

4)RechtbankAmsterdam22mei2009,<http://tiny.cc/zodanigeverschillen>:“Al

met al zijn de verschillen zodanig dat niet kan worden gezegd dat sprake is van een

overeenstemmende totaalindruk. ... Daarnaast heeft X terecht aangevoerd dat het ge-

vervangen door een etiket met de handelsnaam van [Vriend], aldus Batavus. De rech-

ter is met Batavus van oordeel 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 informatie van de website van Batavus eigen materiaal van [Vriend] betreft.

18)JorisvanHoboken,‘Deaansprakelijkheidvanzoekmachines.Uitzondering

zonderregelsofregelszonderuitzondering?’,Computerrecht 2008-1,p.15-22,

<http://tiny.cc/hobokenzoek2008>:“Hyperlinks en zoekmachines vallen dus buiten

de reikwijdte van de privaatrechtelijke vrijwaringen in artikel 6:196c.”Indecontext

vandeAdwords-dienstvanGoogleheefthetEuropeseHofvanJustitiebepaald:

“[de bescherming] geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op in-

ternet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft

van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienst-

verlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een

adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang

daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter

van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.”HvJEG23maart2010,

zaaknrs.C-236/08totenmetC-238/08(Vuitton/Google).

19) Gerechtshof Amsterdam 15 juni 2006, LJN AX7579 (ZoekMP3). Deze

redeneringwerd voortgezet in RechtbankUtrecht, 26 augustus 2009, LJN

BJ6008(Mininova)enRechtbankAmsterdam22oktober2009,LJNBK1067(The

PirateBay).

20)RechtbankAmsterdam26april2007,LJNBA3941(Google/Jensen).Ditlijkt

inlijnmetArtikel-29Werkgroep,Advies1/2008overgegevensbeschermingen

zoekmachinesvan4april2008(WP148):“Krachtens het evenredigheidsbeginsel

dient een exploitant van een zoekmachine, voor zover deze zuiver als tussenpersoon op-

treedt, met betrekking tot de inhoudelijke verwerking van persoonsgegevens

niet te worden beschouwd als de eerst verantwoordelijke persoon.”

<http://tiny.cc/opinion12008>.ZieookJorisvanHoboken,‘Zoekmachinesen
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7)GerechtshofLeeuwarden12juli2006,LJNAY4127:“nu de foto ... een sterk “tech-

nisch” karakter heeft waaruit niet een persoonlijk stempel van de maker blijkt”.

8)RechtbankArnhem25maart2009,LJNBI0225(DeRoodeRoos)metoverwe-

ging“Dat er [bij productfoto’s] variaties mogelijk zijn in de wijze van belichting, afstand

en hoek en dat er in de glazen verpakkingen een reflectie van licht is te zien en een lich-

te schaduwwerking is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om te kunnen spre-

ken van oorspronkelijke werken. Daarvoor is meéŕ nodig.”EerderookRechtbankMaas-

tricht29nov.1990,Informatierecht/AMI1992,p.32(Bankstelinshowroom).

9)RechtbankRotterdam1december2006,LJNAZ3514(Fotomuseum/010):“Be-

oordeeld moet worden of die foto’s in overwegende mate ter versiering of verfraaiing

van de publicatie dienen of ondergeschikt zijn aan de tekst, daarmee redelijkerwijs een

geheel vormen en ertoe strekken de lezer een indruk van het beschrevene te geven.”Zie

ookHogeRaad26juni1992,IER 1992/40(Damave/Trouw).

10)HogeRaad26juni1992,IER 1992/40(Damave/Trouw)enHogeRaad22juni

1990,NJ 1991,268(Malmberg/Beeldrecht):“Het citaat niet mag wezenlijk afbreuk

doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbende”.

11)RechtbankAlkmaar7augustus2007,LJNBB1207:“teneinde executiegeschil-

len zoveel mogelijk te voorkomen ... [een] foto van 194x145 pixels - het formaat waarvan

Plazacasa zich thans bedient - blijft binnen de aangegeven marge”.Omandererede-

nenvernietigdinGerechtshofAmsterdam,13december2007,LJNBC0125.

12)HogeRaad20oktober1995,NJ 1996,682(Dior/Evora).

13)GerechtshofArnhem4juli2006,LJNAY0089(Zoekallehuizen).

14) In Rechtbank Amsterdam 6 juni 2007 (China Blue),

<http://tiny.cc/chinabluefragment>wasdrieminutenbeelduiteenfilmineen

bruik maken van blokjes met bepaalde termen, zoals ‘prijscategorie’ inmiddels ‘prijs-

klasse’, ‘aantal personen’, ‘nachten’, ‘prijs per persoon per nacht’ en de hantering van

een aantal termen zelf (‘beschikbaarheid’, ‘accommodatie’) in de branche gebruikelijk

is. Dat geldt ook voor het mogelijk maken van inloggen met een e-mailadres en wacht-

woord.”RechtbankArnhem25maart2009,LJNBI0225(DeRoodeRoos):“[ei-

ser’s] wijze van indeling, ordening, rubricering en presentatie (hierna: wijze van

rangschikking) is in vergelijking met pagina’s van concurrenten en andere webwinkels,

niet erg oorspronkelijk en vrij algemeen voor webpagina’s van webwinkels.”Recht-

bankLeeuwarden9januari2008,LJNBC1569:“Belangrijke tekstgedeelten op de

website van [gedaagde] zijn (vrijwel) letterlijk zijn overgenomen uit het bedrijfsplan

van [eiser] ...Verder is de volgorde van behandelde onderwerpen op de website van [ge-

daagde] nagenoeg dezelfde als in het bedrijfsplan van [eiser]. De website van [gedaagde]

maakt voorts, evenals de website van [eiser], gebruik van een blauwe achtergrondkleur,

van afbeeldingen van dieren in elementaire kleurstellingen, van hetzelfde lettertype en

van dezelfde template.”

5)RechtbankArnhem26juni2007,LJNBB0204(Paardrijspelvoormeisjes):

“Voor zover gedaagden met hun beroep op de inbewaringgeving van ideeën bij notaris

[(naam notaris)] hebben betoogd dat de reeds gedeponeerde ideeën auteursrechtelijk

zijn beschermd, faalt dat verweer”onderverwijzingnaarHogeRaad29december

1995,NJ 1996,546(Decaux/Mediamax;Stadsmeubilair)enHogeRaad4januari

1991,NJ 1991,608(VanDale/Romme).

6)RechtbankArnhem25maart2009,LJNBI0225(DeRoodeRoos):“De punten

van overeenstemming en verschil moeten worden gewogen, terwijl daarbij moet worden

meegewogen hoe oorspronkelijk die elementen zijn. ... Omdat de rechtbank hiervoor

heeft geoordeeld dat de – wijze van rangschikken van de – gegevensverzameling van De

Roode Roos niet erg oorspronkelijk is, leiden de aanwezige verschillen er naar het oor-

deel van de rechtbank toe dat [gedaagde] geen inbreuk maakt op het auteursrecht van

De Roode Roos (...).”
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18)Artikel18bAuteurswet.Tot2004kendedeAuteurswetgeenexplicietrecht

omeenparodietemogenmaken.LeidendwashetarrestHogeRaad13april

1984,NJ 1984,524(Suske&Wiske).

19)GerechtshofAmsterdam6november2003,LJNAN7646(TanjaGrotter):“Ook het hof

kan in [het boek Tanja Grotter] geen parodier̈ende elementen ontwaren op [Harry Potter]. ... De

paar verwijzingen naar HaaPee zijn van te ondergeschikte betekenis om aan [het boek Tanja Grot-

ter] het karakter van een parodie toe te kennen, welke verwijzingen bovendien veeleer lijken op

een knipoog naar de hype rond Harry Potter en niet op het op de korrel nemen van het boek zelf.”

20)RechtbankBreda28juni2005,LJNAT8316(YellowBear):“Afgezien van (de afwe-

zigheid van) humoristische bedoelingen kan in het onderhavige geval van een parodie geen

sprake zijn omdat commerciel̈e concurrentiemotieven een doorslaggevende rol hebben gespeeld

en duidelijk sprake is van verwarringsgevaar, terwijl een parodie zich kenmerkt door het ont-

breken van concurrentiemotieven en het ontbreken van verwarringsgevaar.”ZieookRecht-

bank Haarlem 26 juni 2001, LJN AB2439 (Werther’s Echte). Anders Rechtbank

Groningen29januari2001,LJNAA9713(DeKast/Jelle):“De president ziet niet in dat het

feit dat het parodiërend ten tonele voeren van een lid van de popgroep De Kast (op een zoda-

nige wijze dat het imago van de popgroep daarvan geen schade lijdt) voor gedaagden geld op-

levert, opgevat kan worden als het uitbaten van het product de popgroep De Kast.”Recentis

RechtbankAmsterdam22december2009,LJNBK7383(Nijntje/Mijndomein)waarte-

genhogerberoepisingesteld.

21)Artikel27aAuteurswet.Ditwordtdoorveelmensenalsonrechtvaardigervaren

maarbinnenhetsysteemvandewetishetonvermijdelijk:schadealsgevolgvaneen

wetsovertreding(onrechtmatigedaad)moetwordenvergoed,enerisgeenplicht

voordebenadeeldeomeerstdeovertredertesommerendaarmeeoptehouden.

22) Standaard leveringsvoorwaarden van de sectie freelance van de NVJ,

<http://tiny.cc/nvjvoorwaarden> en Algemene Voorwaarden FotografenFederatie

<http://tiny.cc/ffvoorwaarden>.

documentairevanzesminutentoelaatbaar,want“de gebruikte fragmenten

zijn zeer kort en sluiten aan bij het interview met [de regisseur]”.

15)InhetkadervaneenforumdiscussieopMaroc.nlmochteenkortartikel

vanTelegraaf.nlinclusieffotootjewordenovergenomenalscitaat,omdatdaar-

mee een discussie geïnitieerdwerd. Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2010,

<http://tiny.cc/maroccitaat>:“Het (relatief korte) artikel wordt immers in het kader

van een discussie op het internetforum van commentaar voorzien, de (sterk verkleinde)

bij behorende foto speelt daarbij een rol die functioneel van aard is; de foto vergroot im-

mers de zeggingskracht van het artikel en verbeeldt op doeltreffende wijze het schrij-

nende karakter van het in de discussie aangesneden onderwerp.”

16)Fair use iseenopencriteriumwaarmeewordtbepaaldofbepaaldgebruik

'eerlijk'is.Zie17USCode107endetoelichtingop<http://tiny.cc/fairuse>.

InhetEuropeesauteursrechtpastditopencriteriumnietgoed.Zievoormeer

informatie Chr.A. Alberdingk Thijm, ‘Fair use: het auteursrechtelijk

evenwicht hersteld’, Informatierecht/AMI november 1998, nr 9,

<http://tiny.cc/thijmfairuse>enMartinSenftleben,‘FairUseinTheNether-

lands - A Renaissance?’, Informatierecht/AMI, Vol. 33, No. 1, p. 1-7, 2009,

<http://ssrn.com/abstract=1563986>.

17)Artikel18Auteurswet.Ditwetsartikelvervangtdeoudereregelingdieeiste

dathetkunstwerkniethethoofdonderwerpvandeafbeeldingmochtzijn.Zieo.a.

RechtbankZwolle20juli2005,LJNAU6956enRechtbankLeeuwarden19april2005,

LJNAT4169(Leguaanwoningen):“Dat de woningen - zoals De Groene Leguaan stelt - op

een niet voor iedereen vrij toegankelijk vakantiepark staan, doet aan het voorgaande niet

af. Het criterium “openbare plaats” heeft blijkens de wetsgeschiedenis een duidelijk rui-

mere strekking dan het voor de wetswijziging gehanteerde criterium “openbare weg”. Niet

alleen bouwwerken aan de openbare weg, maar op alle openbare plaatsen mogen dus zon-

der toestemming van de rechthebbende worden openbaar gemaakt en verveelvoudigd.”
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27)HogeRaad30oktober1987,NJ 1988,277(Naturiste),dateen“typerende

lichaamshouding”genoegvond.

28)HogeRaad2mei2003,NJ 2004,80,LJNAF3416(Breekijzer),met“Hierbij ver-

dient nog opmerking dat door het afblokken of anderszins onherkenbaar maken van

het gelaat ... bij het grote publiek immers allicht de indruk zal ontstaan dat een aldus

afgebeelde persoon als verdachte, zo niet als schuldige moet worden aangemerkt.”

29)Artikel20Auteurswet.ZiebijvoorbeeldRechtbankAmsterdam20april

2005,LJNAT4299(GestolencameraMáxima)waarin“de artikelen 19 en 20 Au-

teurswet een verregaande bescherming bieden, waarbij toetsing aan een redelijk be-

lang als bedoeld in artikel 21 Auteurswet niet aan de orde komt.”

30)Artikel21Auteurswet.

31)HogeRaad1juli1988,NJ 1988,1000(Vondelpark)enRechtbankAmster-

dam10juli1996,LJNBA2473(Wasteland-party):“De omstandigheid dat [de ge-

portretteerde] zich boven de openbare weg bevond ... vormt voor De Geïllustreerde Pers

c.s. nog geen vrijbrief om zonder haar toestemming een foto van haar in een compro-

mitterende pose te publiceren in een landelijk weekblad.”

32) Gerechtshof Amsterdam 27 januari 2009 (Toevallige passant),

<http://tiny.cc/joggendevrouw>:“Het belang van de informatievoorziening brengt

mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde moet kunnen worden voorzien van illus-

tratiemateriaal, zoals foto’s van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat fo-

to’s van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om

gaat, is neutraal. Ook kan — objectief gezien — niet worden gezegd dat de foto op eni-

gerlei wijze compromitterend of diskwalificerend is of een zodanig effect heeft.”Hier-

overkritischPaulGeerts,‘Dejoggendemoeder,dewinkelendePrinsesende

skiëndeKroonprins,2september2009’,<http://tiny.cc/geertsjoggendevrouw>.

23) ‘Federatie trekt adviestarieven in’, PhotoQ 13 juli 2004

<http://tiny.cc/photoqtarieven> en NMa-besluit 3309 van 26 april 2004

<http://tiny.cc/nmabesluit3309>.Derichtprijzenlijkendoordiverseparticu-

lierennogtewordengeüpdatet,maardatheeftweinigbetekenismeer.Recht-

bankHaarlem7juli2010,LJNBN0985:“richtprijzen 2009 voor gebruik van een foto

... op het internet, kunnen echter niet als uitgangpunt gelden, nu deze richtprijzen

niet zijn opgesteld door de Fotografenfederatie”.

24)RechtbankMaastricht8februari2006,LJNAV2506(“Een dergelijke opslag draagt

naar het oordeel van de rechtbank het karakter van een boete”),Rechtbank’s-Hertogen-

bosch11januari2006,LJNAU9504(“verhoging, die naar het oordeel van de rechtbank het

karakter van een boete heeft”),RechtbankAmsterdam6juli2005,LJNAU0588(“De toe-

slag van 200% wegens het ontbreken van toestemming draagt het karakter van een boete”).

MaarinRechtbankRoermond,17april2007,LJNBA3462,wordtweleenopslagop

grondvandevoorwaardenvandeFotografenfederatietoegekend,omdatdeze“in het

maatschappelijk verkeer gangbare”tarievenzijn.

25)Rechtbank’s-Hertogenbosch2oktober2008,LJNBF9979:“waar de schade

van [eiser] niet exact kan worden vastgesteld, de in de algemene voorwaarden genoemde

maatstaven een redelijk aanknopingspunt voor de begroting van de schade geven. Dit

als zodanig hebben [gedaagden] niet bestreden”.

26)Ouderskunnenaansprakelijkzijnvoorschadeveroorzaaktdoorhunkind,zie

artikel6:169BW.Indezezaakwarendeoudersechter“niet tekort geschoten in het-

geen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van hen kon worden gevergd.”Recht-

bank’s-Hertogenbosch3september2009,<http://tiny.cc/zaakdejongvermeulen>:

“Het gaat kennelijk om een handige jongen — zoals zoveel kinderen tegenwoordig zeer han-

dig zijn in het omgaan met internet en alles wat met computers te maken heeft — die op deze

wijze zijn liefhebberij mede vorm geeft. Dat is tegenwoordig niets bijzonders. Er zijn veel kin-

deren van (ongeveer) deze leeftijd die een website hebben. Het onderwerp van de site

—voetbal— is onschuldig: volstrekt normaal voor een jongen van 15 jaar.”
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39)“In ruil voor een billijke vergoeding verlenen wij u een vrijwaring, zodat u de foto

toch kunt publiceren. Ook nemen wij de verplichting op ons om de fotograaf voor u te

zoeken. En mocht de fotograaf u aanspreken op de publicatie, dan kunt u hem naar onze

stichting doorverwijzen,”<http://www.fotoanoniem.nl/>.

40)StefvanGompelenBerntHugenholtz,‘TheOrphanWorksProblem:TheCopy-

rightConundrumofDigitizingLarge-ScaleAudiovisualArchives,andHowtoSolve

It’, Popular Communication, volume 8, afl. 1, january 2010, pages 61 – 71,

<http://tiny.cc/gompel2010>.DaniëlSterenborg,Orphan Works: In Search of an inter-

national workable model, Ossendrecht:eigenbeheer2010(ISBN:978-90-8891-185-9)

<http://www.djrsterenborg.eu/>.

41)‘Auteurswetobstakelvoordigitalebibliotheek’,MartinBossenbroekenHansJan-

sen,NRCHandelsblad17april2008,<http://tiny.cc/kbcopyright>.

Hoofdstuk 7
1)HogeRaad19december2003,LJNAN7253(KaZaA).EerderGerechtshof28

maart2002,LJNAE0805:“Het verschaffen van middelen voor openbaarmaking of

verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde werken is niet zelf een openbaar-

makings- of verveelvoudigingshandeling. Het is ook niet zo, althans daarvan kan voors-

hands niet worden uitgegaan, dat het computerprogramma van KaZaA uitsluitend

wordt gebezigd voor het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken”(waar-

meehetGerechtshofdenkikbedoelde“diezondertoestemmingbeschikbaar

zijn”wantopvrijwelelkdigitaalwerkzitauteursrecht).

2)EenalwatouderejuridischeanalyseisDirkVisser,“‘Napsteren’, ‘Gnutellen’ en

de afwezigheid van legale muziek op Internet”, Computerrecht 2001, 3, p. 131.

<http://hdl.handle.net/1887/3282>.

3)Dethuiskopie-regelingstaatinartikelen16ben16cAuteurswet.Artikel16c

geldtalsjedekopieopeendragerzoalseenCDofeenDVDopslaat.DeMinis-

33)HogeRaad19januari1979,NJ 1979,383(’tSchaepmetdeVijfPooten).Inde

strafzaakGerechtshofLeeuwarden4mei2010,LJNBM3169(Naaktfoto’sManon

Thomas)wassprakevaneenmengelingvanprivacy-encommerciëlebelangen.

34)HogeRaad2mei1997,NJ 1997,661(Discodanser).Vandezeregelwordtaf-

geweken in:GerechtshofAmsterdam27 januari2009 (Toevalligepassant),

<http://tiny.cc/joggendevrouw>.

35)RechtbankAmsterdam10juli1996,LJNBA2473(Wasteland-party).:“De om-

standigheid dat [de geportretteerde] zich boven de openbare weg bevond ... vormt voor

De Geïllustreerde Pers c.s. nog geen vrijbrief om zonder haar toestemming een foto van

haar in een compromitterende pose te publiceren in een landelijk weekblad.”

36)HogeRaad21januari1994,NJ 1994,473(FerdiE.),EHRM24juni2004,zaaknr.

59320/00(CarolinevonHannover/Duitsland)metoverweging“the decisive fac-

tor in balancing the protection of private life against freedom of expression should lie

in the contribution that the published photos and articles make to a debate of general

interest.”ZoookRechtbankAmsterdam20april2005,LJNAT4299(gestolenca-

mera/Telegraaf):“Openbaarmaking dient geen publiek belang: zij levert geen enkele

bijdrage aan het publieke debat over een maatschappelijk relevante kwestie en heeft geen

ander doel dan de bevrediging van de nieuwsgierigheid van een sensatiebelust publiek.”

37)GerechtshofArnhem15maart2005,LJNAT0895(Flitsservice.nl):“Het hof acht

derhalve voldoende dat [de site] wordt verboden de foto’s te publiceren, als daarop de

hoofden en gezichten van [de agenten] herkenbaar zijn en daarbij hun namen worden

vermeld.”

38)Abandonwareissoftwarediederechthebbendenietmeeractiefaanbiedt

enondersteunt.Datdoetechternietsafaanhetauteursrecht.Ooknietalsde

rechthebbendefaillietisgegaan.
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however, also bears the burden of policing the system within the limits of the system.”

ZieookGuyDouglas,‘Copyright and Peer-To-Peer Music File Sharing: The Napster

Case and the Argument Against Legislative Reform’,Murdoch University Electronic

Journal of Law ISSN1321-8247<http://tiny.cc/douglasnapster>.

8)DenederlandseUsenetproviderNews-service.comwerdinapril2010door

stichtingBREINgedagvaardomdatzijinstrijdmetdeAuteurswetmuzieken

filmszouverspreidenviadezedienst.<http://tiny.cc/nsebrein>.Eenvonnis

wordtnietvooreind2010verwacht.

9)Debodemprocedurelooptnog,zie<http://www.fighttodefeat.nl/>.Injuni

2010oordeeldedekortgedingrechterdatFTD’sberichtjeseen‘openbaarma-

king’vandeachterliggendefilmswaren,ookalstondenergeenhyperlinksof

downloadcodesin.Rechtbank’s-Gravenhage2juni2010,LJNBM6729(Eye-

works/FTD;hogerberoepingesteld).IkbenzelfjuridischadviseurvanFTD.

10)RespectievelijkRechtbankAmsterdam29november2001,LJNAD6395,Hof

Amsterdam28maart2002,LJNAE0805enHogeRaad19december2003,LJN

AN7253.VolgenshetHof:“Het verschaffen van middelen voor openbaarmaking of

verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde werken is niet zelf een openbaar-

makings- of verveelvoudigingshandeling. Het is ook niet zo, althans daarvan kan voors-

hands niet worden uitgegaan, dat het computerprogramma van KaZaA uitsluitend

wordt gebezigd voor het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken.”(door

HogeRaadnietweersproken).

11) Internet  Study 2008/2009 ,  Ipoque februari  2009 , 

<http://tiny.cc/ipoque2009>meldtdattussen27en55procentvanalhetin-

ternetverkeerBitTorrentverkeeris,afhankelijkvangeografischelocatie.Zie

ookJohanPouwelse,‘TheBittorrentP2PFile-sharingSystem:Measurements

andAnalysis’,Proceedings of the IPTPS ’05<http://tiny.cc/pouwelse2005>.

tervanJustitieheeftherhaaldelijkgeoordeelddatdezeregelingookgeldtvoor

downloadenuitillegalebron.ZieAntwoordopKamervragen28juni2007:“In-

herent [aan de opzet van de thuiskopie-regeling] is dat van een illegale bron legale pri-

vékopieën kunnen worden gemaakt.”,Kamerstukken28482,nr.5,p.18en33en

Kamerstukken28482,nr.8,p.13.ZieookRechtbankHaarlem12mei2004,LJN

AO9318(ZoekMP3eersteinstantie,omandereredenenvernietigd).Anders

Rechtbank’s-Gravenhage25juni2008,LJNBD5690(Thuiskopie,hogerberoep

looptnog).IndelopendebodemproceduretussenUsenetcommunityFTDen

stichtingBREIN(waarinikFTDbijsta)staatdezerechtsvraagcentraal.

4)Artikel45nAuteurswetbepaaltdatartikelen16ben16c(diehetthuisko-

pierechtregelen)nietgeldenvoorsoftware.Opgrondvanartikel45kAu-

teurswetmagderechtmatigeverkrijgerweleenreservekopiemakenvanhet

programma.InRechtbankBreda24april2002,LJNAE1864werdoverigensbe-

paalddateenreservekopiealleenmagalsereenredelijkekansisdathetori-

gineeldefectofbeschadigdkanraken.Bijconsole-spellenzoudiekanserniet

zijn,aldusderechtbank.

5)AntwoordopKamervragen28juni2007:“Verder kan in een Internetomgeving

van een gebruiker over het algemeen niet worden gevraagd te beoordelen of

er al dan niet sprake is van een legale dan wel illegale bron, (...)”

<http://tiny.cc/ministerthuiskopie>.

6)Artikel45nAuteurswetsluitdethuiskopie-regeling(artikelen16ben16c

Auteurswet)uitvoorsoftware.Opgrondvanartikel45kAuteurswetmagde

rechtmatigeverkrijgerweleenreservekopiemakenvansoftware.

7) A&MRecords, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (Ninth Circuit, 2001)

<http://tiny.cc/napsterzaak>:“we place the burden on plaintiffs to provide notice to

Napster of copyrighted works and files containing such works available on the Napster

system before Napster has the duty to disable access to the offending content. Napster,

246

Eindnoten

247

Eindnoten



daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van onrechtmatig handelen van de

desbetreffende gebruiker en ten tweede dient buiten redelijke twijfel te zijn dat degene

van wie de gevraagde persoonlijke gegevens ter beschikking dienen te worden gesteld

ook daadwerkelijk degene is die zich aan dit handelen schuldig zou hebben gemaakt.”

ZieookdealternatievevoorstellenvanAntonEkkerenRemyChavannesdie

m.i.deprivacybeterwaarborgen.AntonEkker,Anoniem communiceren: van

drukpers tot weblog : een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van ano-

nieme openbare communicatie,(diss.AmsterdamUvA)DenHaag:SDUUitgevers

2006,<http://dare.uva.nl/record/171529>enRemyChavannes,‘Effectiefpro-

cederentegenanoniemeinternetgebruikers’,Nederlands Juristenblad 24augus-

tus2007,<http://tiny.cc/chavannes2007>.

Hoofdstuk 8
1)JuridischgezienzijnCreativeCommons-licenties‘gewoon’auteursrechtli-

centies, die als standaardtekst op internet beschikbaar zijn.

<http://creativecommons.org/>Iedereenmagdezelicentietekstenkopiëren

envantoepassingverklarenopzijneigenwerken.

2)Defining “Noncommercial”: A Study of How the Online Population Understands

“Noncommercial Use”, Creative Commons 14 september 2009,

<http://tiny.cc/ccnoncommercial>:“Perceptions of the many use cases studied sug-

gest that with the exception of uses that earn users money or involve advertising — at

least until specific case scenarios are presented that disrupt those generalized views of

commerciality — there is more uncertainty than clarity around whether specific uses

of online content are commercial or noncommercial.”

3)Artikel12lid4Auteurswetsluitnamelijkvertoninginde“familie-, vrienden-

of daaraan gelijk te stellen kring”uitvanhetbegrip‘openbaarmaking’.

4) Dit omdat de “Non-Commercial” Creative Commonslicenties expliciet

bepalen:“The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital

12)Rechtbank’s-Gravenhage5januari2007,LJNAZ5678(BREIN/KPN),Ge-

rechtshofAmsterdam3juli2008,LJNBD6223(BREIN/Leaseweb),Rechtbank

Utrecht,26augustus2009,LJNBJ6008(Mininova),RechtbankAmsterdam22

oktober2009,LJNBK1067(ThePirateBay).

13)RechtbankRotterdam24juli2007,LJNBB0268(Releases4U/eDonkey),“Door

het beheren van de website is weliswaar de gelegenheid geboden aan de bezoekers daar-

van om op eenvoudige en snelle wijze illegaal te uploaden, maar in het dossier ontbreekt

het wettig bewijs van uploads door individuele bezoekers van de website”.Inhoger

beroepbepaaldehetGerechtshofineentussenvonnisdatzijvandeOfficier

vanJustitiewilhorenwaaromhiereenstrafzaakvanisgemaakt.Gerechtshof

’s-Gravenhage23juni2010.Ditomdat“[h]et uitgangspunt van het openbaar

ministerie bij de bestrijding van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is

dat in beginsel civielrechtelijke handhaving door de rechthebbende zelf, voorop

dient te staan”(“Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude (2005A022)”,mi-

nisterievanJustitie<http://tiny.cc/aanwijzingiestraf>)enhiergeensprake

isvangrootschaligenamaakofeenanderezaakwaarbijhetstrafrechtingezet

zoumoetenworden,<http://tiny.cc/hofshareconnector>.

14) Hoge Raad 25 november 2005 (Pessers/Lycos), LJN AU4019. Eerder

GerechtshofAmsterdam24juni2004,<http://tiny.cc/hoflycospessers>.

15)HvJEG21januari2008,zaaknr.C-275/06(Promusicae/Telefónica).

16)RechtbankAmsterdam21juni2007,LJNBA7810(Brein/Leaseweb),Recht-

bank’s-Gravenhage5januari2007,LJNAZ5678(Brein/KPN),RechtbankAm-

sterdam24augustus2006,LJNAY6903(Brein/UPC).Geenafgifteechterin

GerechtshofAmsterdam13juli2006,LJNAY3854(Brein/providers)omdateen

Amerikaansbedrijf(MediaSentry)deIP-adressenhadverzameld,instrijdmet

artikelen76en77WetBeschermingPersoonsgegevens.Recentendanweer

netjesisRechtbankAmsterdam9oktober2008,LJNBF7448:“Ten eerste moet

248

Eindnoten

249

Eindnoten



Hoofdstuk 9
1)UitgebreidoverditonderwerpisOpen Source Software: Een verkenning naar de

juridische aspecten van open source software,PreadviesvandeNederlandseVer-

eniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR), Den Haag

2005,<http://tiny.cc/osspreadvies>.ZieookL.GuibaultenO.vanDaalen,Un-

ravelling the myth around open source licences: An analysis from a Dutch and European

law perspective,Informationtechnology&lawseries8,TheHague:T.M.C.Asser

Press2006(ISBN9067042145).Erisnatuurlijknogveelmeerjuridischelitera-

tuuroveropensource,maardieisvrijwelaltijdgebaseerdopAmerikaansrecht

endusmaarmoeilijktoepasbaarbijons.

2)Tekstvanhuidigeversiebeschikbaarop<http://tiny.cc/bsdlicense>.Indeze

versieontbreektmetnamedezogeheten‘advertising clause’,dievereistedat

meninelkeadvertentievandeeigensoftwaredeBSDsoftwarezounoemen.

3) Tekst van huidige versie beschikbaar op <http://tiny.cc/mplicense>.

Erwordtgewerktaaneenversie2,diemetnamecompatibiliteitsproblemen

met andere licenties moet oplossen. Meer informatie hierover op

<http://mpl.mozilla.org/>.

4)Tekstvanversie3beschikbaarop<http://tiny.cc/lgplicense>.Eerderever-

sie2.1op<http://tiny.cc/lgplv2>.Zieook‘Why you shouldn’t use the Lesser GPL

for your next library’,GNUproject6april2010,<http://tiny.cc/whynotlgpl>.

5)Jacobsen v. Katzen,UnitedStatesCourtofAppealsfortheFederalCircuit13au-

gustus2008,zaaknr.2008-1001<http://tiny.cc/jacobsenkatzer>:“The attribution

and modification transparency requirements directly serve to drive traffic to the open

source incubation page and to inform downstream users of the project, which is a sig-

nificant economic goal of the copyright holder that the law will enforce.”

file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward

commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no 

payment of any monetary compensation in connection with the exchange of 

copyrighted works.”

5)Gebaseerdopartikel10lid2en13Auteurswet.Determzelfkomtuithet

Amerikaansauteursrecht(17USCode§101).

6) ‘Licensing update/Result’, Wikimedia project coordination wiki,

22december2009,<http://meta.wikimedia.org/wiki/Licensing_update/Result>:

“The Wikimedia Foundation (WMF) has proposed that the copyright licensing terms

on the wikis operated by the WMF — including Wikipedia — be changed

to include the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) license in

addition to the current GNU Free Documentation License (GFDL).”

Hetvoorstelleverde75,8%vóór-en10,5%tégenstemmenop.

7)‘CreativeCommonsandRelatedRightsinSoundRecordings:AretheTwo

Systems Compatible?’, Christina Angelopoulos, IViR december 2009,

<http://tiny.cc/angelopoulos2009>.

8)‘EvaluatieCreativeCommonsBuma/Stemrapilot’,PaulKeller18januari,

2010(“eind 2009 waren er slechts 30 deelnemers die gezamenlijk zo’n 100 nummers

onder een van de CC licenties aanbieden”),<http://tiny.cc/bsccpilot>.Meerinfor-

matieoverdepilotop<http://creativecommons.nl/activiteiten/bumapilot/>.

9)RechtbankAmsterdam9maart2006,LJNAV4204(Curry/Weekend),metop-

merkelijkeoverweging“De commerciel̈e waarde van de vier foto’s is echter gering te

achten, nu zij reeds op internet voor eenieder toegankelijk zijn.”
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11)Artikel7Auteurswet:“Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat

in het vervaardigen van bepaalde werken ... dan wordt ... als de maker van die werken

aangemerkt degene, in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.”Hierondervallen

dusallewerkenwaarvanhetmakenbinnendetaakomschrijvingvandewerk-

nemervallen.HogeRaad19januari1951,NJ 1952,37(IndeAmsterdamseJor-

daan)enmeerrecentRechtbank’s-Gravenhage20februari2008,LJNBD5822

(Automatiseringsmedewerker). In Rechtbank Haarlem 7 maart 2007, LJN

BA9757enRechtbankZwolle31januari2007,LJNBA9760nogdevraaghoeeen

ex-werknemerommoetgaanmetopensourcecomponentenvansoftwarevan

zijnex-werkgever.

12)Hetismoeilijkdebomentussenhetbostezienindetienduizenden

publicatiesoverdevoorsentegensvanoctrooiopsoftware.Eengoede

analyseisReinierBakels, ‘Softwareoctrooien:eenvanzelfsprekendheid

of een gevaarlijke ontaarding?’ Computerrecht 2002, p. 347-352

<http://tiny.cc/bakels2002>:“Het lijkt er veel op, dat softwareoctrooien niet een

gevaarlijke ontaarding of een vanzelfsprekendheid zijn, maar allebei.”Meerbe-

schouwendisvanVerkade/Visser/Bruining,‘Ruimere octrooiëring van com-

puterprogramma’s: technicality of revolutie?’ ITeR reeks 37, maart 2000

<http://tiny.cc/technicality2000>:“Dat de maatschappij als geheel per saldo beter

af is met octrooiëring van computerprogramma’s, en met een eventuele verruimde mo-

gelijkheden, is dus een onbewezen en onbewijsbare stelling”.Eenuitgebreidover-

zicht isVéroniqueRijken, ‘Van een algoritmische constructie tot een juridisch

steekspel’,(doctoraalscriptieNederlandsrecht,UniversiteitUtrecht)december

2004,<http://tiny.cc/rijken2004>.

13)Artikel52(2)en(3)EuropeesOctrooiverdrag.UitspraakT1173/97(IBM)be-

paaldedat“technische software”nietonderdezeuitsluitingviel.Ditwerdlater

uitgewerktinT258/03(Hitachi)enT424/03(Microsoft):“a method using tech-

nical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.”InOpinieG

0003/08vandeGroteKamervanBeroepwerduitspraakT424/03(Microsoft)

6) Deze vonnissen zijn niet (eenvoudig) online beschikbaar helaas.

DegenoemdezakengaanoverSkype(24juli2007),<http://tiny.cc/gplskype>,

D-Link(25september2006),<http://tiny.cc/gpldlink>,Fortinet(14april2005),

<http://tiny.cc/gplfortinet> en over Sitecom (15 april 2004)

<http://tiny.cc/gplsitecom>.

7)Tekstvanversie3beschikbaarop<http://tiny.cc/gplicense>.Eerderever-

sie2op<http://tiny.cc/gplv2>.OverigenswashetwebadresvanGPLversie3

totjuni2007hetadresvanversie2,waardoorvrijweliedereverwijzingnaar“de

GPL”nuineensverwijstnaarversie3terwijlwaarschijnlijkversie2bedoeldwordt.

8) Meeroverdenieuwejuridischeregelsinmijnartikel'Uitprincipe:deGNU

General Public License (GPL) versie 3', Computerrecht 2007, 14

<http://tiny.cc/efrtgplv3>.

9)Zieo.a.LawrenceRosen,‘DerivativeWorks’,Linux Journal 1januari2003,

<http://tiny.cc/rosen2003>,MitchellStoltz,‘ThePenguinParadox:Howthe

ScopeofDerivativeWorksinCopyrightAffectstheEffectivenesoftheGNU

GPL’,BU Law Review 2005<http://tiny.cc/stoltz2005>enDanielGermanenJesús

González-Barahona,‘AnEmpiricalStudyoftheReuseofSoftwareLicensed

undertheGNUGeneralPublicLicense’,in:Open Source Ecosystems: Diverse Com-

munities Interacting, juni 2009, <http://tiny.cc/german2009>. Er zijn geen

rechtszakenbekendoverdevraagwateenderivativeworkbijsoftwarezou

kunnenzijn.

10)Opgrondvanartikel2lid2Auteurswetmoetditviaeenakte.Normaalis

dateenondertekendstukpapier(artikel156Rechtsvordering),maarsindskort

staatartikel156aRechtsvorderingtoedatakteselektronischwordenopge-

maakt.Welmoetdeauthenticiteitvanhetdocument“metvoldoendezeker-

heid”kunnenwordenvastgesteld.
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19) Deze vonnissen zijn niet (eenvoudig) online beschikbaar helaas.

DegenoemdezakengaanoverSkype(24juli2007),<http://tiny.cc/gplskype>,

D-Link(25september2006),<http://tiny.cc/gpldlink>,Fortinet(14april2005),

<http://tiny.cc/gplfortinet> en over Sitecom (15 april 2004)

<http://tiny.cc/gplsitecom>.

20)RechtbankDenHaag31december2008,LJNBG8465(Knooble/Staat).Uit-

spraakinhogerberoepstondbijafsluitentekstgeplandvoor16november

2010.Zieook<http://nen.knooble.com/>.

21)HogeRaad20november2009,LJNBJ6999(LEGO-blokjes):“Onder omstan-

digheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan

standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekken

nabootsen van een product.”

Hoofdstuk 10
1)HogeRaad12maart2004,LJNAN8483(Ab.Fab/XS4ALL):“Indien iemand zon-

der daartoe gerechtigd te zijn gebruik maakt van een goed waarop een ander een ex-

clusief recht heeft, en hij daardoor - zoals in de regel het geval zal zijn - inbreuk maakt

op dat exclusieve recht, handelt hij onrechtmatig tegenover die rechthebbende, behou-

dens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Aangezien als onbestreden vast-

staat dat XS4ALL exclusieve rechten heeft op haar computercapaciteit, haar

transmissiecapaciteit en haar klantenbestand (haar computersysteem), waarvan Ab.Fab

tegen de haar kenbaar gemaakte wil van XS4ALL gebruik maakt ...”

2)RechtbankRotterdam5december2002,LJNAF2059(Netwise/NTS).In

RechtbankUtrecht21november2007,LJNBB8341(Gaspedaal/Autotrack,

kortgeding)werdhetvoorbehoudgemaaktdateensite-exploitant“niet

zonder meer door het gebruik van algemene voorwaarden / gebruiksvoorwaar-

den de rechten van anderen [kan] beperken.”Inbodemprocedurenietaan

toegekomen. Rechtbank ’s-Gravenhage 11 februari 2009,

als“legitieme ontwikkeling in de jurisprudentie sinds T 1173/97 (IBM)”endaarmeeals

leidendaangemerkt.

14)VoorstelCOM(2000)0199vooreenrichtlijnoverdeoctrooieerbaarheidvan

computer-geïmplementeerdeuitvindingen.Zievoorcontextenachtergrond

AxelH.Horns,‘TheProtectionofSoftwareandtheCrisisofthePatentSystem’,

epi information 3/2004,p.109<http://tiny.cc/horns2004>en‘PatentsDirective

killed by European Parliament’, OUT-LAW News 7 juni 2005,

<http://www.out-law.com/page-5884>.

15)“Anything under the sun that is made by man”,Diamond v. Chakrabarty,447U.S.

303(1980).InBilski v. Kappos,561U.S.___(2010)werdgeoordeelddatookwerk-

wijzenvoorhetzakendoen(“businessmethods”)onderAmerikaansrechtoc-

trooieerbaarkunnenzijn,<http://tiny.cc/bilskivskappos>.

16)‘IBMbreektbelofteaanopen-sourcegemeenschap’,Automatisering Gids 7

april2010,<http://tiny.cc/ibmpatent>,‘MicrosoftrichtpijlennietopLinux’,

Computable 2maart2009,<http://tiny.cc/linuxpijlen>eneerder‘RedHat’sJBoss

Software Draws Patent Suit ‘, Information Week 4 maart 2009,

<http://tiny.cc/jbosspatent>zijndeenigemijbekendegevallen.

17)‘AboutOIN’<http://www.openinventionnetwork.com/>:“Patents owned by

Open Invention Network are available royalty-free to any company, institution or in-

dividual that agrees not to assert its patents against the Linux System.”Ikbenin2005

betrokkengeweestbijdeoprichtingvanOINmaarhebgeenbandenmeermet

deorganisatie.

18)‘gpl-violations.orgprojectconcludesamicableagreementwithTomTom

B.V.’,GPL-Violationsproject24oktober2004<http://tiny.cc/gpltomtom>.
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7)Artikel6:234sub2BW:“op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden

opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming”.De

maatstafhierbijisdegemiddeldegebruiker,endiekanwelPDF-bestandenop-

slaanenprintenmaargeentekstcopypastenenopslaanuiteenscrollvenster.

(hoimam!)

8)Artikel6:233subaBW.Dejuridischetermis“vernietigbaar”,watinhoudtdat

dewederpartijerexplicietommoetvragenomdetermvantafeltekrijgen.

9)Artikelen6:237subfBWen6:236subnBWrespectievelijk.Dezeartikelen

bevatten de grijze en zwarte lijsten die formeel alleen bij

consumentenovereenkomstengelden.Eenbedrijfkanerindirectsomstoch

een beroep op doen, bijvoorbeeld door te stellen dat zij in een met

consumentenvergelijkbarepositieverkeert.

10)Artikel2lid2Auteursweteisteenakte.Volgensartikel156moetdateenon-

dertekendstukpapierzijn.Sindskortstaatartikel156aRechtsvorderingtoe

datakteselektronischwordenopgemaakt.Welmoetdeauthenticiteitvanhet

document“metvoldoendezekerheid”kunnenwordenvastgesteld(art.6:227a

BW).Algemenevoorwaardenwordenechternietondertekendenzijndusper

definitiegeenakte.

11)Artikel6:237subcBW.Ziedeopmerkingbijdevorigenoot.

12)Artikel6:237subdBW.

13)DeblauwelijstisopgenomenalsbijlageinRichtlijn93/13/EEG.Omdatdeze

nietletterlijkindewetstaat,vindttoetsingplaatsviadeopennormvanarti-

kel6:233subaBW(HogeRaad24maart2006,LJNAV1706,r.o.3.5.4).Recht-

bank Maastricht 26 september 2007, LJN BB5760: “Bij de toetsing van het

bovenstaande boetebeding via de open norm van artikel 6:233 sub a BW, waarbij de uit-

<http://tiny.cc/gaspedaalbodem>.ZoookRechtbankAmsterdam9 januari

2008,LJNBC3829(Nedstats):“Ten aanzien van het handelen van Weborama in

strijd met de gebruikersvoorwaarden van WMS c.s. is de rechtbank met Weborama

van oordeel dat WMS c.s. door het op haar website vermelden van gebruikersvoor-

waarden c.q. algemene voorwaarden niet eenzijdig een recht kunnen voorbehouden

dat zij anders niet bezitten. Zij kunnen ook niet zonder meer door het gebruik van

gebruikersvoorwaarden de rechten van anderen beperken.”

3)Immersart.6:231subaBWbepaaltdatalgemenevoorwaardenzijn“bedin-

gen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen”.

Erhoeftdusniet“Algemenevoorwaarden”boventestaanofeenexplicietcon-

tracttewordengesloten.

4)Artikelen6:233en6:234BW.

5)RechtbankRotterdam5december2002,LJNAF2059(Netwise/NTS)waarin

bepaalddat“van een professionele bezoeker van de site mag worden verwacht dat hij

begrijpt dat de ‘voorwaarden’ waar hij op eenvoudige wijze kennis van kan nemen,

(onder meer) voorwaarden zijn die Netwise aan het gebruik van de gids wenst te ver-

binden”enookRechtbankAmsterdam9maart2006,LJNAV4204(Curry/Week-

end)waarbijvanWeekend“als professionele partij [mag] worden verwacht dat zij

een goed en nauwkeurig onderzoek verricht alvorens zij foto’s die afkomstig zijn van

het internet afdrukt in het blad.”EchterinRechtbankAlkmaar2mei2007,LJN

BB2428werdendevoorwaardennietbindendgeachtomdatzeverstoptwaren

achtereenhyperlinkgetiteld“algemeneinfo”.

6)Artikel6:217BWeistalleendatereenaanbodisdataanvaardwordt.Beide

zakenmogenopelkemanierwordengecommuniceerd(art.3:37lid1BW),ten-

zijindewetexplicieteenbepaaldevormvereistwordt.Zomoetdekoopvan

eenhuisperseschriftelijk(art.7:2BW).
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18)RechtbankUtrecht21november2007,LJNBB8341(gaspedaal.nl).Indever-

volgzaak (Rechtbank ’s- Gravenhage 11 februari 2009

<http://tiny.cc/gaspedaal2009>)werdzelfseentotaalbedragvan4miljoen

eurogeciteerd.

19)EuropeesHofvanJustitie9november2004,C-203/02(WilliamHill/BritishHorse-

racingBoard)meto.a.“Het [begrip ‘investering’] omvat niet de middelen die worden aan-

gewend voor het creer̈en van de elementen die de inhoud van een databank vormen.”

20)GerechtshofArnhem24juni2008,LJNBG1062(Veilingnotaris).

21)RechtbankArnhem6maart2009,LJNBI0225:“De kernactiviteit van De Roode

Roos is niet het exploiteren van een databank als zodanig, in die zin dat zij wil verdie-

nen aan het feit dat zij een informatieve gegevensverzameling heeft gecreëerd.”

22)HogeRaad22maart2002,LJNAD9138(NVMvsElCheapo).

23)HofArnhem4juli2006,LJNAY0089(Zoekallehuizen):“[Zoekallehuizen] doet

in feite niet meer dan nodig is om de gebruiker in staat te stellen de voor hem (mogelijk)

van belang zijnde websites van de makelaars te vinden door daarnaar te verwijzen via

enkele belangrijke gegevens. Het gebruik van deze gegevens valt te beschouwen als of

staat op gelijke voet met het citeren uit een werk ten behoeve van een aankondiging. Het

heeft immers de strekking de gebruiker aan te kondigen wat hij te zien zal krijgen als

hij de door [Zoekallehuizen] aangeboden hyperlink volgt.”

24)RechtbankAlkmaar7augustus2007,LJNBB1207(Jaap.nl),verbodomge-

gevensovertenementenzijdie“niet meer omvatten dan (i) een tekst met maximaal

155 tekens, (ii) daarnaast de adresgegevens en (iii) de vraagprijs van het object, als-

mede een bij een en ander te plaatsen foto met een formaat van ten hoogste 194x145

pixels.”OmandereredenenvernietigdinGerechtshofAmsterdam,13decem-

ber2007,LJNBC0125.

voeringswetgeving richtlijnconform moet worden uitgelegd, is van belang artikel 3 en

de bijlage van de Richtlijn oneerlijke bedingen.”Zieookhetrapport“Ambtshalve

toepassing van Europees Consumentenrecht” van de LOVCK werkgroep

<http://tiny.cc/lovckrapport>.

14)Indicatievelijstelementevande‘blauwelijst’bijRichtlijn93/13/EEGver-

biedthetopleggenvaneen“onevenredighogeschadevergoeding”.Deformu-

leringiswatstrengerdanartikel6:237subiBW(grijzelijst)datspreektvaneen

“redelijke vergoeding voor geleden verlies of gederfde winst”.Deblauwelijstisech-

terminderernstigdandegrijze.RechtbankBreda26mei2010,LJNBM5976:

“Dat het boetebeding min of meer voorkomt op die indicatieve lijst van mogelijk oneer-

lijke bedingen, is hoewel relevant, echter niet doorslaggevend bij de beoordeling of het

beding als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.”RechtbankMiddelburg,

13januari2010,LJNBL7332:“Op zich acht de kantonrechter het opleggen van een

boete wegens kosten die gemaakt moeten worden bij een voortijdige beëindiging van

de overeenkomst niet in strijd met het voornoemde wettelijk kader en de door de Richt-

lijn oneerlijke bedingen aan de consument geboden bescherming.”ZieookHogeRaad

24maart2006,LJNAV1706.

15)HvJEG27juni2000,gevoegdezakenC-240/98totC-244/98(Océano)enHvJ

EG4juni2009,zaaknr.C-243/08(PannonGSM).ZieRechtbankAmsterdam10

september2008,LJNBH2370,RechtbankUtrecht27januari2010,LJNBL0870en

RechtbankMaastricht26september2007,LJNBB5760voorpraktijkvoorbeelden.

16)Naaranalogiemetartikel6:237subcBW.Hoewelditinprincipeconsu-

mentenrechtis,lijktmedealgemeneregelookbijbedrijfsmatigeovereen-

komstenoptegaan.Hetismoeilijkaanvaardbaardatéénpartijzomaarelke

voorwaardekaninvoerenofschrappen.BovendienkennenEULA’smeestal

sowiesohetrechtomopelkmomentoptemogenzeggen.

17)Artikel2lid2Databankenwet.
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alleenbijnadelige wijzigingen.OPTA‘Beoordelingskaderartikel7.2Telecom-

municatiewet’,OPTA29mei2009<http://tiny.cc/optakader72>.

6)Artikel6:91enverderBWregeltcontractueleboetebedingen.Viade‘blauwe

lijst’ (bijlagebijRichtlijn93/13/EEG)moetzo’nboetebedingaltijdworden

getoetstoponredelijkbezwarendzijn,artikel6:233subaBW(HogeRaad24

maart2006,LJNAV1706,r.o.3.5.4).ZieookhetrapportAmbtshalve toepassing

van Europees Consumentenrecht vandeLandelijkOverlegvanCoördinerendKan-

tonrechters(LOVCK)werkgroep<http://tiny.cc/lovckrapport>.

7)RechtbankDordrecht24juni2010,LJNBM9746:“De onredelijkheid van de be-

dongen schadevergoeding is gelegen in het feit dat [gedaagde] als consument het res-

tant van het abonnement dient te betalen, terwijl zij de daar tegenoverstaande prestatie

(gebruik van de internetaansluiting) moet missen.”RechtbankHaarlem13mei2009,

LJNBI5919:“Nu in het boetebeding niet is opgenomen dat boven een bepaald (redelijk)

bedrag geen boetes worden verbeurd, merkt de kantonrechter het beding aan als onre-

delijk bezwarend.”Eenboeteisechternietautomatischonredelijk.Rechtbank

Middelburg,13januari2010,LJNBL7332:“Op zich acht de kantonrechter het op-

leggen van een boete wegens kosten die gemaakt moeten worden bij een voortijdige

beëindiging van de overeenkomst niet in strijd met het voornoemde wettelijk kader en

de door de Richtlijn oneerlijke bedingen aan de consument geboden bescherming.”

8)Artikel7.2Telecommunicatiewet.Ditartikelisdwingendrecht;providers

mogenernietinalgemenevoorwaardenvanafwijken.

9)Op13november2009oordeeldedeOPTAdatzulkafknijpenonderartikel

7.2Telecommunicatiewetvalt.ProviderUPChadhetmoetenaankondigen

én consumenten de kans moeten geven om op te zeggen,

<http://tiny.cc/optaupcbrief>.

10)Ditvolgtuitartikelen6:2en6:248BW,dealgemeneregelsdatpartijen

25)RechtbankUtrecht21november2007,LJNBB8341,waarin“Er kan dan ook

in dit geding niet op voorhand van worden uitgegaan dat het aantal bezoekers van Au-

toTrack.nl als gevolg van het op de markt komen van Gaspedaal.nl zal teruglopen.”

26)Rechtbank’s-Gravenhage11februari2009,<http://tiny.cc/gaspedaal2009>

waarindoorslaggevend“het feit dat Innoweb door het cumulatief effect van de vele

zoekopdrachten via Gaspedaal.nl een substantieel deel van de databank van Wegener

aan het publiek ter beschikking stelt, volgt dat het handelen van Innoweb ernstige

schade toebrengt aan de investering van Wegener.”

Hoofdstuk 11
1)ZeeruitgebreidoverditonderwerpisLeonieSiemerink,De overeenkomst van

Internet Service Providers met consumenten,(diss.Leiden2007).Deventer:Kluwer

Rechtenpraktijk149,<http://tiny.cc/siemerinkisp>.

2)Art.7:46ilid6BW.Bijonjuisteofonvolledigevoorlichtingwordtdezeter-

mijndriemaandenofzelfslanger,zieRechtbankDenBosch4maart2010,LJN

BM1632enRechtbankZwolle2februari2010,LJNBL1755.

3)Art.138alid1WetboekvanStrafrecht.

4)Rechtbank’s-Gravenhage2april2010,LJNBM1481:“bij het gebruik maken van

een (al dan niet beveiligde) internetverbinding van een ander, waar het aan verdachte

verweten handelen op neerkomt, die persoon niet in enig door artikel 138a, eerste lid, van

het Wetboek van Strafrecht beschermd belang wordt geschaad. Dit gedrag moge maat-

schappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk

betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrech-

telijk relevant is het niet.”

5)Artikel7.2Telecommunicatiewet.Eenprijsverhogingisookeen“wijziging

vaneenbeding”.Maarletop:hoewelhier“wijziging”staat,geldtditartikel
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restperiodetevorderendanbijontbindingwegenswanprestatiedoordeprovi-

der.RechtbankMiddelburg,13januari2010,LJNBL7332:“Op zich acht de kanton-

rechter het opleggen van een boete wegens kosten die gemaakt moeten worden bij een voor-

tijdige beeïndiging van de overeenkomst niet in strijd met het voornoemde wettelijk kader

en de door de Richtlijn oneerlijke bedingen aan de consument geboden bescherming. Wel

acht de kantonrechter het onredelijk dat voor ieder product dat de consument binnen een

en dezelfde overeenkomst heeft afgenomen telkens een boete van € 50,00 moet voldoen.”

16)Artikel6:237subkBW.

17)Artikel7:2aTelecommunicatiewet.

18)Initiatiefvoorstel-VanDam(30.520),Stilzwijgendeverlengingenopzegter-

mijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten,

<http://tiny.cc/vandam30520>.

19)Zoongeveerdeenigeregelisdateenprovidernietméérmageisendaneen

aangetekendebriefomoftezeggen(art.6:237sublenmBW).Artikel6:267

BWbepaaltdat‘ontbinden’vaneenovereenkomstookelektronischmoetkun-

nen,maarofeen‘gewone’opzeggingdaarookondervalt,isonduidelijk(ik

vindvanwel).Inhetwetsvoorstel-VanDamdatstilzwijgendeverlengingaan

bandenmoetleggen,zalookwordeningevoerddatjealtijdeendienstmoet

kunnenopzeggenlangshetzelfdekanaalalswaarlangsjedezebentaangegaan.

ZieInitiatiefvoorstel-VanDam(30.520).Stilzwijgendeverlengingenopzegter-

mijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten.

<http://tiny.cc/vandam30520>.Deviazelfreguleringtotstandgekomensms-

Gedragscode 2010 <http://tiny.cc/smsgedragscode>eistnualdatelkeviasms

aangeganedienstookviasms(‘STOP’)afgeslotenmoetkunnenworden.

tegenoverelkaarzichredelijkenbillijkmoetengedragenendatafsprakendie

uiterstonredelijkzijnnietbindendzijn.

11)Artikel6:236subdBW.

12)Bundesverfassungsgericht2maart2010 (BvR256/08,BvR263/08,BvR

586/08),<http://tiny.cc/bghbewaarplicht>.

13)Ditisindepraktijkbehoorlijkmoeizaam,enerisvrijwelgeenjurispru-

dentie,wantwieprocedeerternuvoordiepaareuro.Eenschaarsvoorbeeldis

de uitspraak van 30 augustus 2006 van de Geschillencommissie Telecom

(zaaknr.TEL06-0445):“Onweersproken is door de consument gesteld dat de telefoon-

dienst niet naar behoren heeft gefunctioneerd. De ondernemer is dan ook bereid een

vergoeding daarvoor te betalen. De commissie acht dit terecht, maar niet voldoende. De

ondernemer heeft naar het oordeel van de commissie weinig adequaat - vrijwel

 uitsluitend via standaardantwoorden - gereageerd op de aanhoudende klachten van de

consument. De commissie ziet dan ook enige ruimte voor een aanvullende vergoeding

ter compensatie daarvan.”Internetproviderszijnoverigensverplichtlidvande

GeschillencommissieElektronischeCommunicatie(zieartikel12.1Telecom-

municatiewet), maar daarvan zijn nog geen gepubliceerde uitspraken

beschikbaar.

14)Artikel6:265BWgeeftjehetrechtombijeentekortkomingoptezeggen.

Deprovidermoetwel‘inverzuim’zijn(lid2),watnormaalgesprokenpaszois

nadatjehemherhaaldelijkhebtaangemaandendaarnaingebrekehebtge-

steld(art.6:82BW).Ditopzeggenmagechternietbijeenkleinetekortkoming.

Deprovidermagjeoverigensditrechtnietontzeggen(art.6:236subbBW).

15)Indicatievelijstelementevande‘blauwelijst’bijRichtlijn93/13/EEG,dievia

art.6:233subaBWtoepassingvindt.Bijvrijwilligevoortijdigeopzeggingdoorde

consumentlijkthetmeietseerdergerechtvaardigdomabonnementsgeldvoorde
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5)RechtbankZwolle26maart2009,LJNBI0001(internetapotheek):handels-

naamrechtop‘Apotheek’plusplaatsnaamerkendmaargeeninbreukdoor“in-

ternetapotheek”,want“hoe minder onderscheidend de handelsnaam hoe beperkter

de bescherming.”

6)GerechtshofAmsterdam15januari2008,LJNBF7442(Tjokkie):“als gevolg van

de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duch-

ten is. Dat hoeft niet af te stuiten op het feit dat gangbare woorden en zuiver beschrij-

vende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden

gemonopoliseerd”.ZieookGerechtshof’s-Gravenhage9maart2010,LJNBL7683

(GefeliciTAART).

7)RechtbankHaarlem18december2009,LJNBK6883(Elektroonline).

8) Artikel 1 Handelsnaamwet. Rechtbank Almelo 25 september 2008, LJN

BF3796:“Aanspraken op een handelsnaam ontstaan door het daadwerkelijk gebruik

daarvan. Een handelsnaam is dus de naam waaronder men handelt, een naam die naar

buiten toe wordt geafficheerd en in beginsel een andere naam kan zijn dan de eigen-

naam. Beslissend is dat de naam gebruikt is als aanduiding van de onderneming en dat

kan gebeuren op briefpapier, facturen, verpakking, in reclame, als aanduiding van de

internetsite of als aanduiding op een gebouw.”GerechtshofAmsterdam15januari

2008,LJNBF7442:“[Thuisbezorgd.NL] hanteert die naam als de domeinnaam waar-

onder het publiek haar op internet kan vinden maar zij hanteert die naam ook in re-

clame-uitingen, op haar briefpapier en op haar website als aanduiding voor zichzelf en

haar onderneming: “Welkom bij Thuisbezorgd.NL”, “Thuisbezorgd.NL bezorgt thuis ...”,

enzovoorts. Aldus is “thuisbezorgd.nl” een handelsnaam van Thuisbezorgd.NL.”

9)Artikel5vandeHandelsnaamwet.GerechtshofAmsterdam15januari2008,

LJNBF7442:“De beide ondernemingen zijn in twee verschillende en ook niet naburige

plaatsen gevestigd, maar de markten waarop zij zich richten zijn identiek: internetge-

bruikers in geheel Nederland. ... het hof [is] van oordeel dat als gevolg van de gelijkenis

Hoofdstuk 12
1)RechtbankMaastricht19februari2003,LJNAF5322:“[dat eiseres Mondo Verde

zich] kan verzetten tegen gebruik van de handelsnaam, meta-tag en domeinnaam van

Mondo Verde, in het bijzonder omdat het gevaar bestaat dat de producten van eiseres

bloot staan aan herkomstverwarring en haar merken verwateren door het grootscheepse

gebruik van deze tekens door gedaagde voor haar themapark. Van dit gevaar is reeds

gebleken uit de verschillende reacties die eiseres heeft ontvangen.”

2)Merkenzijnonlineintekijkenbij<http://register.boip.int/>.Voormeerze-

kerheidkunjehetbesteeenmerkenbureauinschakelen.Vanmerkinbreukkan

ooksprakezijnalseenwoordteveellijktopeenbestaandmerk.Datvindje

langnietaltijdmeteenzoekopdrachtopdezesite.

3)Artikel2.19Benelux-VerdragvoordeIntellectueleEigendom.Ziebijvoor-

beeldRechtbank’s-Gravenhage18november2008,LJNBG9040:“De stelling dat

het gebruik in ieder geval als onrechtmatig jegens KNV EHBO moet worden aangemerkt

omdat zij het teken al sinds lange tijd gebruikt stuit in beginsel af op artikel 2.19 lid 1

BVIE.”

4)Gerechtshof’s-Gravenhage9maart2010,LJNBL7683:“hoewel de consument

zich waarschijnlijk zal realiseren dat hij zich niet op de site van Taartenwinkel.nl be-

vindt, is bepaald niet ondenkbaar dat hij meent dat de beide ondernemingen aan el-

kaar gelieerd zijn.” Rechtbank Arnhem 11 februari 2010, LJN BL4891: “De

verwarring bestaat hierin dat iemand die geïnteresseerd is in een opleiding van [ge-

daagden] via een van de domeinnamen van [gedaagden] kan belanden op de website van

[gedaagden]. Deze verwarring is nodeloos omdat [gedaagden] geen geldige reden heeft

om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te

nemen.”RechtbankArnhem2december2009,LJNBK8783:“[er] kan voor de be-

zoeker van het web de schijn bestaan dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn, waar-

door daar wel verwarring kan bestaan.”
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12)RechtbankAmsterdam24februari2000,LJNAA4931(Ariel.nl):“Voorlopig is

voldoende aannemelijk geworden dat [medewerker] de site uitsluitend voor privé-acti-

viteiten gebruikt, die geheel los staan van de werkzaamheden van [de merkhouder].

Niet is gebleken dat hij met zijn activiteiten economisch voordeel beoogt. Van merkin-

breuk in de zin van de Benelux Merkenwet kan dan ook geen sprake zijn.”ZieookGe-

rechtshof’s-Gravenhage,13september2007,<http://tiny.cc/netschaap>:“Dat

de reputatie van Netscape wordt aangetast door netschaap of natschaap acht het hof

niet aangetoond, nu het hof onvoldoende is gebleken dat netschaap of natschaap nega-

tief appelleren aan het merk Netscape.”

13)BeruchtstevoorbeeldwashetbedrijfNameSpace,datin2000nadiverse

rechtszakeneneenontzettendhogerekeningvandomeinnaambeheerder

SIDNfaillietging.RechtbankAmsterdam13juli2000,LJNAA6488datopent

met:“Albert Heijn B.V., gevestigd te Zaandam, en 159 overige eisers”enRechtbank

Arnhem13oktober2000,LJNAA7495:“Hiertoe wordt overwogen dat Name Space

de omstreden domeinnamen heeft geregistreerd bij de SIDN en deze te koop heeft aan-

geboden. Ook leidden de domeinnamen tot voor kort alle naar de website van Name

Space. Deze handelwijze valt reeds te beschouwen als gebruik in het economisch verkeer

in de zin van de Benelux-Merkenwet.”

14) Gerechtshof ‘-s-Gravenhage 8 maart 2001 (VNU-Monsterboard),

<http://tiny.cc/vnumonsterboard>:“[het Hof acht het] aannemelijk dat The Mon-

ster Board het woord intermediair slechts gebruikt in de algemene betekenis daarvan

in de Nederlandse taal van bemiddelaar/tussenpersoon om de aard/hoedanigheid van

haar diensten aan te duiden, kan haar naar het voorlopig oordeel van het hof ook geen

onrechtmatig handelen verweten worden. Ook hier geldt hetgeen hiervoor is overwogen

omtrent de vrijheid om gewone taal te hanteren.”

15)HogeRaad18februari2005,LJNAR4841(Ladbrokes)waarin“naast de vast-

stelling dat Nederland voorkomt in de landenlijst op de betrokken website van Ladbro-

kes”ookmeewoogdat“de deelnemer het deelnameformulier ontvangt op zijn eigen

tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is. Dat

hoeft niet af te stuiten op het feit dat gangbare woorden en zuiver beschrijvende ele-

menten niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd.”

10)HvJEG23februari1999,zaakC-63/97(BMW/Deenik):“[een wederverkoper

mag een merk gebruiken] tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden

gewekt, dat er een commerciële band tussen de [wederverkoper] en de merkhouder be-

staat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet

van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemin-

gen.”HvJEU,8juli2010,zaakC-558/08(Portakabin):“[een merkhouder] kan niet

op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder

de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht,

zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat

de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputa-

tie van het merk ernstig schaadt”.ZoookRechtbankAmsterdam23mei2007,LJN

BA6823:“Het gebruik van het woordmerk Subaru is dan ook in beginsel toegestaan,

zeker indien dat in combinatie met de woorden ‘specialist in’ geschiedt. Dat is anders in-

dien het woordmerk op zodanige wijze wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat

A c.s. zijn aangesloten bij de dealerorganisatie van Subaru c.s.”EnookGerechtshof

Amsterdam7juli2005,LJNAU5317:“louter het gebruik van die beeldmerken bij

het kenbaar maken door Van As c.s. dat zij de reparatie en het onderhoud van auto’s van

het merk Subaru verrichten, dan wel dat zij gespecialiseerd dan wel specialist zijn in de

verkoop of de reparatie en het onderhoud van die auto’s in zijn algemeenheid onvol-

doende om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tus-

sen hen en Subaru c.s.”

11)RechtbankBreda23juli2007(Yonex/Belgro),LJNBB0595:“De omstandigheid

dat Yonex niet meer zelf de domeinnaam www.yonexbadminton.nl kan registreren le-

vert op zichzelf nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstan-

digheden vereist.”
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bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet

het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen bete-

kenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.”

19)Rechtbank’s-Gravenhage7mei2008,LJNBD1049(MSNLOCK):“Aannemelijk

is geworden dat het werken met de chatfunctie van dit programma kan worden aangeduid

als hyven, kwekken of chatten. Het gebruik van msn-en voor het werken op Hyves ligt niet

in de rede. Messenger en Hyves spreken immers hun eigen taal; een gebruiker op Hyves

kan hyven met een ander gebruiker van Hyves maar hij kan zonder gebruik van MSN Mes-

senger niet msn-en met een gesprekspartner die enkel op MSN Messenger present is.”

20)HetwoordASPIRINEisoverigensnogsteedsalsBeneluxmerkgedeponeerd

ondernummer0007702,<http://tiny.cc/aspirinemerk>.

21) ‘Googelen mag alleen met Google’, NU.nl 15 augustus 2006,

<http://tiny.cc/googlegoogelen>.

22)RechtbankBreda25april2007,LJNBA4097(Startpagina):“De conclusie luidt

dan ook dat het woord startpagina als uitsluitend beschrijvend moet worden

 aangemerkt voor alledrie de betekenissen die het woord startpagina volgens het Van

Dale woordenboek heeft. Door een dergelijk woord te monopoliseren via een merkrecht

zouden derden worden verhinderd een website met linkverzamelingen met het in de

gangbare taal gebruikelijke woord “startpagina’aan te duiden.”Vonnisbevestigdin

Gerechtshof’s-Hertogenbosch18maart2008,LJNBC7358.ZieookHvJEG12fe-

bruari2004,NJ 2006,531(Postkantoor)datbepaaldedateenwoordofsamen-

stel“een indruk [moet] wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat

van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit

woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan be-

horen tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen,

zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.”ZoookHvJEGzaakC-265/00,NJ

2006,528(Biomild).

computer(scherm) in Nederland, het vanuit zijn computer in Nederland verzendt naar

(de server van) Ladbrokes, met zijn Nederlandse creditcard in euro’s kan betalen en ten

slotte gewonnen bedragen op zijn Nederlandse bankrekening kan ontvangen.”

Zie ook Hof Amsterdam 22 september 2009 (Dimensione / Cassina),

<http://tiny.cc/uitklapschermpje>waarinhetHofbelangtoekentaan“de om-

standigheid dat Nederland voorkomt – in een submenu (uitklapschermpje) dat moet

worden aangeklikt op het bestelformulier dat de website beschikbaar stelt – in de lijst

van landen van waaruit Dimensione bestellingen honoreert.”Rechtbank’s-Herto-

genbosch8juli2008(Brein/Euroaccess),<http://tiny.cc/intonga>waarinbleek

datdesite“zich ook specifiek richt op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden

(Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in

de Nederlandse taal. Ter zitting is voorts komen vast te staan dat de servers van waar-

uit de hosting plaatsvindt, in Amsterdam staan.”

16)‘UniformDomain-NameDispute-ResolutionPolicy’,ICANN 7december2009.

<http://tiny.cc/urdrpregels>.

17)HvJEG11november1997,NJ 1998,523(Puma/Sabèl),HvJEG12juni2007,

C-334/05(BHIM/Shaker),HvJEG20september2007,C-193/06(Nestlé/Quick).

18)RechtbankHaarlem4mei2010,LJNBM5558(TravelCard):“De combinatie

van de beschrijvende elementen wekt daarmee niet (voldoende) een indruk die ver ge-

noeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de

bestanddelen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de aanduiding

TRAVELCARD dan ook beschrijvend voor de branche waarin partijen opereren en mist

zij – ook als geheel – ieder onderscheidend vermogen.”onderverwijzingnaarHvJEG

12februari2004,NJ 2006,531(Postkantoor)dataangeeftdateenwoordpas

nietmeerbeschrijvendisals“het woord merkbaar verschilt van de loutere som van

zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten

ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de in-

druk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de
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29)HvJEG23februari1999,zaakC-63/97(BMW/Deenik).ZoookBenGH20

december1993,NJ 1994,638(Mercedes/Haze)enBenGH16december1998,BIE

1999,81(Dior/EvoraII).EenvoorbeeldvanhoehetnietmoetisRechtbank

Arnhem11februari2010,LJNBL4891:“Deze verwarring is nodeloos omdat [ge-

daagden] geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van een concurrent

in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit, zoals hiervoor reeds is over-

wogen, enkel met het doel om ‘traffic’ te generen naar haar eigen website

www.[naam site].nl.”

30) Gerechtshof Amsterdam 14 december 2006, LJN AZ6457 (Primakabin):

“gegrond is het bezwaar van Portakabin tegen de huidige tekst van de advertentie:

“gebruikte portakabins”, aangezien Portakabin niet behoeft te accepteren dat haar

merk als soortnaam wordt gebruikt.”

31)HvJEU,8juli2010,zaakC-558/08(Portakabin):“het een wederverkoper die is ge-

specialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verbo-

den gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn

wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk

de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze an-

dere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat

de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.”

32)RechtbankMiddelburg18januari2006,LJNAV1038(SaraLee/Capriole):

“Capriole maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om hoog op de re-

sultatenpagina’s te komen en daardoor de kans te vergroten dat de eigen website wordt

bezocht. Dat is, zonder bijkomende omstandigheden waarvan in dit geval niet is geble-

ken, ten opzichte van anderen die die mogelijkheden niet wensen te benutten niet als

misbruik te kwalificeren.”MaarinRechtbankAmsterdam13mei2009,LJNBJ1595

(Zwartepoortefailliet)moestdesite-eigenaarwelzijnsiteaanpassentoen

Googleeenonjuistesamenvattingbleektetonenindezoekresultaatpagina’s.

23)Gerechtshof’s-Hertogenbosch1februari2005,LJNAU0684(Porsche/Car-

rera)metoverwegingdatzoekmachinesnietofnauwelijksnogreagerenop

metatags,zodatgedaagdedaarvangeenprofijtheeft.

24)RechtbankZwolle3mei2006,LJNAW6288:“dat ook een particuliere verkoper

die zijn nagebootste kinderstoel via Marktplaats.nl te koop aanbiedt als een TRIPP

TRAPP of STOKKE stoel in strijd met het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub a BMW han-

delt. ... Het op marktplaats.nl te koop aanbieden van een voorwerp is een activiteit waar-

mee een commercieel doel wordt nagestreefd, het ontvangen van een koopsom.”Zie

ookheteindvonnisRechtbankZwolle14maart2007,LJNBA4950,waartegen

hogerberoeploopt.

25)Artikel2.20lid1subdBenelux-VerdragvoordeIntellectueleEigendom.

Het“onnodig”volgtuithetfeitdatjeopgrondvandevrijheidvanmenings-

uitingeenmerkwelmagnoemenalsdatnodigisvoordeboodschap.

26)Rechtbank’s-Gravenhage21juni2005,DomJur2005-225(Injeholland):“ge-

daagde [heeft] een geldige reden om een website te onderhouden als waar het thans om

gaat. Maar dat brengt nog niet met zich dat gedaagde een geldige reden heeft om dat

te doen met gebruikmaking van een teken dat afbreuk doet aan de reputatie van het

merk van eiseres.”

27) Rechtbank ’s-Gravenhage 12 november 2004 (Pretium vs. Yiggers),

<http://tiny.cc/pretiumyiggers>:“Naar het oordeel van de voorzieningenrechter

bestaat de inbreuk en het onrechtmatige handelen niet zo zeer uit het gebruiken van de

tekens van eiseressen als zoektermen, als wel uit het koppelen van een advertentie aan

een zoekwoord dat door de internetgebruiker wordt gebruikt.”

28)HvJ EG 23maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 tot enmet C-238/08

(Google/Vuitton).
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Hoofdstuk 13
1)Artikel3:15dBW.

2)Artikel27Handelsregisterwet2007:hetKvK-nummerdienttestaan“op alle

van die onderneming of die rechtspersoon uitgaande brieven, orders, facturen, offertes

en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames.”UitdeMemorievan

Toelichtingblijktdat“Nieuw element is dat het niet uitmaakt of brieven en orders op

papier of via een andere gegevensdrager zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een e-mail.”Ka-

merstukken30656nr.3.

3)Artikel27Handelsregisterwet2007:hetKvK-nummerdienttestaan“op alle

van die onderneming of die rechtspersoon uitgaande brieven, orders, facturen, offertes

en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames.”UitdeMemorievan

Toelichtingblijktdat“Nieuw element is dat het niet uitmaakt of brieven en orders op

papier of via een andere gegevensdrager zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een e-mail.”

Kamerstukken30656nr.3.Dezeeisisvoore-mailbeperkttotformele e-mails,

bijvoorbeeldoffertesoftoezeggingennamenshetbedrijf.

4)Artikel3:15dBW.Lid1(b)hiervanvermeldt“met inbegrip van zijn elektronische post-

adres”,daarmeewordtbedoelddatnaasteene-mailadresooknogeentelefoon-

nummerofvergelijkbaar‘snel’communicatiemiddelmoetwordengenoemd.HvJ

EG16oktober2008,zaaknr.C-298/07.Zieookart.2:75BWenart.2:186BW.

5)Artikel6:227bBWen7:46cBW.

6)RechtbankRotterdam25februari2010,LJNBL6368(affiliates):“Het inscha-

kelen van affiliates ontslaat eiseres niet van haar eigen verantwoordelijkheid voor

regelnaleving.”

7)Artikel3:15elid1BW.Bijreclameviaelektronischecommunicatiediensten

(e-mail, fax, smsendergelijke)dientookaltijdeengeldigcontactadresof

33)RechtbankAssen18februari2010,LJNBL4444(Blue2Blond):“het optimali-

seren van een website op een zodanige manier dat iemand die de naam De Uitgevers-

groep in Google als zoekterm invult, wordt verwezen naar teksten van [gedaagde], op zich-

zelf genomen evenmin onrechtmatig is. Dat zou alleen anders kunnen zijn als die opti-

malisatie heeft plaatsgevonden met het doel het daarheen te leiden dat derden kennis

nemen van uitlatingen op een website die op zichzelf genomen onrechtmatig zijn.”In

bijvoorbeeldVoorzieningenrechterUtrecht18november2009,LJNBK4228(UMG):

“[De advertentie in Google] wekt de indruk dat een klant van UMG rechtshulpverlening

nodig heeft. Gelet op de hierboven geformuleerde uitgangspunten, wordt deze uiting voors-

hands derhalve als onrechtmatig aangemerkt.”EninRechtbankArnhem11februari

2010,LJNBL4891:“[dat gedaagde door via domeinnamen met de handelsnaam van ei-

ser] binnenhalen van gein̈teresseerden op onrechtmatige wijze profiteert van de bekendheid

en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van [eiser]”.

34)RechtbankDenHaag3maart2010,LJNBL6449(Bodum):“[N]iet valt in te zien

welk legitiem belang [gedaagde] heeft bij voortzetting van het gebruik van de betref-

fende metatag. Als de metatag geen effect heeft, wordt [gedaagde] immers niet bena-

deeld door een verbod. Als de metatag wel effect heeft, maakt [gedaagde] inbreuk en

maakt [eiser] aanspraak op een verbod.”

35)GerechtshofAmsterdam14december2006,LJNAZ6457(Primakabin):“Het ge-

bruik van zulke variaties is een direct gevolg van de werking van het internet, waar de ge-

ringste verschrijving tot gevolg kan hebben dat men niet op de gezochte site terecht komt.”

36)RechtbankArnhem10januari2008,LJNBC2898(Trollbeads)omdatge-

daagde“ten onrechte de indruk heeft gewekt dat zij tot het distributienet van de merk-

houdster behoort of dat zij een commerciële band met D-sign Denemarken c.s. heeft

door op haar website onder de kop ‘De originele — sinds 1976 — Trollbeads’ en het tus-

senkopje ‘Trollbeads is unique jewellery’ de geschiedenis van het merk Trollbeads weer

te geven met informatie over en foto’s van de ontwerpers van de Trollbeads (onder ver-

melding van de tekst ‘Meet the Trollbeads designers, click here’).”
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behoedzaamheid dient te worden gewaardeerd.”RechtbankMaastricht6juni2007,

LJNBC6117kendeslechtsbewijswaardetoeaaneengeluidsopnamewaarvoor

duidelijkvooraftoestemmingisgevraagd,eneistebovendiendateenbedrijf

“onverwijld een schriftelijke opdrachtbevestiging toe [moet] zenden waarin wordt ver-

wezen naar de geluidsopname en de daarop vastgelegde wilsovereenstemming, in welk

schrijven de contractsinhoud nogmaals duidelijk wordt genoemd.”Ditonderverwij-

zingnaardeuitlegoverspraak-enaudio-onderzoekvanhetNederlandsFo-

rensischInstituutop<http://tiny.cc/nfiaudioonderzoek>.Hetontbrekenvan

zo’nbevestiginglijktmijoverigensinstrijdmetart.7:46clid2BW(informa-

tieplichtbijkoopopafstand).ZieookRechtbankGroningen28april2010,LJN

BM3691:“Overwogen wordt dat VKM er ook voor had kunnen kiezen na het telefoon-

gesprek [de wederpartij] haar aanbod ter accordering en ondertekening schriftelijk voor

te leggen. Bij het aangaan van een overeenkomst via telefonische acquisitie mag dit ook

van haar worden verlangd. VKM heeft daar kennelijk, bewust, niet voor gekozen. Nu

VKM er zelf heeft gekozen [de wederpartij] op deze wijze te benaderen zijn onduidelijk-

heden bij het aangaan van de overeenkomst voor haar rekening en risico.”

14)Artikel156aRechtsvordering,gein̈troduceerdper1juli2010:“Onderhandse

akten kunnen op een andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt”.Kortgezegd

iswelvereistdatmeneenduurzaambestandsformaat(zoalsPDF/A,zieISO

19005-1:2005)hanteert.

15)Artikel6:227aBWsteltschriftelijkeenelektronischedocumentengelijk

voorovereenkomsten;artikel156aRechtsvorderingdoethetzelfdevoorakten:

“ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.”InRechtbankAmster-

dam21november2007,LJNBC0337werdeeningebrekestelling(dievolgens

artikel6:82BWschriftelijkmoet)pere-mailalsgeldigverklaard.Rechtbank

Zwolle24maart2009,LJNBH7555oordeeldeineenzaakoverpere-mailop-

zeggenterwijl‘schriftelijk’afgesprokenwas:“dat e-mail in principe ook kan wor-

den aangemerkt als ‘schriftelijk’”InGemeenschappelijkHofvanJustitiev.d.Ned.

AntillenenAruba13april2010,LJNBM2873werdeene-mailketenalsbewijs

contactnummeropgenomentezijnwaarmenzichkanafmelden,artikel11.7

lid4Telecommunicatiewet.DeNederlandseReclameCodeeistverdernog“Her-

kenbaarheid moet zitten in de combinatie van adresregel en onderwerp.”(artikel2.1

vande Code verspreiding reclame via e-mail).

8)Artikel11.7Telecommunicatiewet.Per1oktober2009geldthet‘spamver-

bod’ookvoorcommunicatienaarzakelijkeontvangers.Entweemaandenlater

werdhetspamverbodnógverderopgerekttotookHyveskrabbels.Boetebe-

sluitovertredingspamverboddoorverzendenvanHyves-krabbels,OPTA10

december2009,<http://tiny.cc/optahyvesbesluit>:“Dat een e-mail het meest dui-

delijke voorbeeld is van een elektronisch bericht, doet niets af aan het feit dat ook een

krabbel onder de definitie van een elektronisch bericht valt. Naast e-mail vallen ook bij-

voorbeeld een sms- en mms-bericht onder de definitie van ‘elektronisch bericht’.”In

stand gehouden bij beslissing op bezwaar van 12 april 2010,

<http://tiny.cc/optahyvesbezwaar>,geenberoepingesteld.

9)Codeverspreidingreclameviae-mail,onderdeelvandeNederlandse Reclame

Code,<http://tiny.cc/nlreclamecode>.

11)Art.6:193gsubvBW(zwartelijst):“op bedrieglijke wijze beweren of de indruk

wekken dat de handelaar niet optreedt ten behoeve van zijn handel, bedrijf, ambacht of

beroep of zich op bedrieglijke wijze voordoen als consument”.

12)Artikel6:217BW.Aanbodenaanvaardingmogenopelkemanierwordenge-

communiceerd(art.3:37lid1BW)tenzijdeweteenspecifiekevormvoor-

schrijft(zoalsbijhuizen,zieart.7:2BW).

13)Overigenszijnrechterswelvaakterughoudendbijhetaanvaardenvan

bandopnamesalsbewijs,nudaarregelmatigmeegesjoemeldblijktteworden.

RechtbankAssen17november2009,LJNBL8844:“dat, gelet op de huidige audio-

technieken, een bewijsmiddel in de vorm van een CD- opname, met de nodige
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volledig”.Zie‘Deonderzoekendeen/ofgoogelenderechter’,NJBlog 30maart

2009,<http://tiny.cc/googelenderechter>.

20)Art.6:227clid2BW.

21)Artikel3:15aBW,waarbijonderscheidgemaaktwordttusseneen‘gewone

elektronischehandtekening’(dieookbijvoorbeeldeengescandekrabbelop

papierofzelfseengetyptenaamkanzijn)eneen‘geavanceerdeelektronische

handtekening’waarbijgeavanceerdewiskundeendigitalecertificatenzijnin-

gezet.Indepraktijkwordtdielaatstenauwelijksgebruikt,behalvebijhetelek-

tronischindienenvanbezwaarschrifteninhetbestuursrecht.Ziebijvoorbeeld

RechtbankZwolle17januari2007,LJNAZ7162enRechtbankMaastricht27

maart2006,LJNAW6886.

22)Artikel6:233subben6:234BW.Deinartikel6:234genoemdemogelijkhe-

denzijndeénigeomaandeeisuit6:233subbtekunnenvoldoen,afgezienvan

desituatiedatdewederpartijdealgemenevoorwaardenalhadvanwegeeer-

derecontracten.HogeRaad1oktober1999,NJ 2000,207(Geurtzen/Kampstaal).

23)RechtbankMaastricht20januari2010,LJNBL1980:“Het enkel vermelden dat

de algemene voorwaarden “staan vermeld op de website” van [eiser] is onvoldoende.”

ZieookGerechtshofDenBosch7maart2006,LJNAW4154enRechtbankZwolle

14januari2009,LJNBI3429:“omstandigheid dat de algemene voorwaarden te vinden

zijn op website van gebruiker is onvoldoende om te oordelen dat ze ter hand zijn ge-

steld.”.Anders:GerechtshofDenBosch13oktober2009,LJNBL1921:“het gege-

ven dat de voorwaarden via de aangegeven website kenbaar waren [is] in dit geval

toereikend”enRechtbankHaarlem29augustus2007,LJNBB2576:“Het gebruik

van het internet is in het huidige tijdsgewricht inmiddels zodanig ingeburgerd, dat het

op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden naar het oordeel

van de kantonrechter gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling

daarvan.”enRechtbankAmsterdam17februari2010,LJNBN0310:“Mede gelet

vaneenkoopovereenkomstaangemerkt,want“De volledige emailwisseling tussen

[koper] en [verkoper] bevat verder voldoende duidelijkheid over alle essentialia van een

koopovereenkomst.”

16)RechtbankLeeuwarden14november2006,LJNAZ2287:“Het valt op dat [ei-

seres] in het geheel niet op de vaststelling van [gedaagde] omtrent de omvang van de res-

tantschuld reageert. ... Nu zij dit niet heeft gedaan, moet ervan worden uitgegaan dat

de mededeling van [gedaagde] omtrent de hoogte van de restantschuld op dàt moment

– derhalve op 22 januari 2006 – juist was.”

17)‘GezamenlijkoordeelOPTAenCollegeBeschermingPersoonsgegevensover

‘Tell a friend’-systemen op websites’, 3 december 2008,

<http://tiny.cc/tellafriendlegaal>.

18)RechtbankAlkmaar15april2010,LJNBM3506:“Weliswaar valt uit de overge-

legde schermafdrukken van webpagina’s af te leiden hoe er met [eiser] via internet een

overeenkomst tot stand kan komen, maar nog steeds is niet gebleken dat [gedaagde]

deze webpagina’s heeft doorlopen.”

19)Ditweerhoudtsommigerechterserechternietvanom“feitenvanalge-

menebekendheid”(art.149Rechtsvordering)teachterhalenmiddelsGoogle

en/ofWikipedia.Zieo.a.HogeRaad19september2006,LJNAX9404:“De slaap is

een bekende kwetsbare plek in de schedel”uitWikipedia,HogeRaad5juni2007,

LJNAZ8803(definitiesspeedenamfetamineuitWikipedia),Rechtbank’s-Gra-

venhage29april2008,LJNBG3086(“Het hoge aantal hits van ‘spinning’ ... [bewij-

zen] dat het een ‘beschrijvend’ karakter heeft.”)enRechtbankAlkmaar3juni2010,

LJNBM6719:“De voorzieningenrechter heeft in overleg met partijen na de zitting zelf

nagekeken op internet of er inderdaad een voor een ieder toegankelijke en duidelijke

mogelijkheid bestaat om informatie te vergaren over het verwijderen van pagina’s of

sites uit de zoekresultaten van Google”.Anders:Rechtbank’s-Gravenhage29juni

2006,LJNAZ2550:“Informatie van internet is niet zonder meer betrouwbaar en/of
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“Nu [eiseres] door haar stelselmatig gedrag de doelstellingen van artikelen 7:46a ev BW

volledig ontwijkt kan zij, ... zich naar eisen van redelijkheid en billijkheid in de gegeven

omstandigheden niet beroepen op het verstrijken van de drie maanden termijn”(im-

plicietverwijzendnaarartikel6:248BW).

29)Artikel7:46dlid2BWspreektvan“ten hoogste de rechtstreekse kosten van het

terugzenden van de zaak”.HvJEG3september2009,zaakC-489/07(Messner):

“[het Europees consumentenrecht verbiedt dat de verkoper], bij tijdige herroeping door

de consument, van die consument een compenserende vergoeding kan eisen voor het ge-

bruik van een middels een overeenkomst op afstand verworven goed.”

30)HvJEG3september2009,zaakC-489/07(Messner):“Het herroepingsrecht

wordt dus geacht het nadeel te vergoeden dat de consument lijdt bij een op afstand ge-

sloten overeenkomst, door hem een passende bedenktijd toe te kennen waarin hij het

verworven goed kan keuren en uitproberen.”MarcoLoos,‘Degebruiksvergoeding

bijdeontbondenkoopopafstand:hetonderscheidtussen‘gebruiken’en‘uit-

proberen’’,NTER 2010,1,<http://tiny.cc/loos2010>:“ ‘Uitproberen’ veronderstelt

ook dat de consument de zaak gedurende enige tijd moet kunnen gebruiken zonder dat

hij hiervoor een vergoeding verschuldigd is indien hij de overeenkomst later ontbindt.”

HieroverzeggendeAlgemenevoorwaardenThuiswinkel.org,1januari2009,

<http://tiny.cc/thuiswinkelav>:“[De consument] zal het product slechts in die mate

uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het pro-

duct wenst te behouden.”

31)GeschillencommissieThuiswinkel13mei2003,02.0089:“Waar de ondernemer

meent te mogen verlangen dat de verpakking of verzegeling niet verbroken zou mogen

zijn, moet dat in dit geval als zodanig onjuist worden geoordeeld...”enGeschillen-

commissieThuiswinkel(datumonbekend),uitspraak07.0033:“dat een consu-

ment die zich enigszins op de hoogte wil stellen of een pc biedt wat hem voor ogen stond

deze toch tenminste in werking zal willen zien. De consument heeft hierbij niet meer

gedaan dan noodzakelijk om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.”

op de aard van de door [de wederpartij] gevoerde onderneming, een op digitaal ver-

keer gericht bedrijf, is de rechtbank van mening dat in het onderhavige geval het op

elektronische wijze beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden gelijkwaardig

geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan als genoemd in artikel

6:234 lid 1 sub BW.”

24) Rechtbank Zutphen 8 februari 2007, LJN AZ8634 (Garagetest): “De site

www.garagetest.nl biedt slechts een platform voor consumenten om hun eigen erva-

ringen kenbaar te maken. In de FAQ worden deze consumenten opgedragen hun erva-

ringen, als die negatief zijn, te onderbouwen. ... Onder deze omstandigheden kan niet

gezegd worden dat de inhoud van www.garagetest.nl onrechtmatig jegens [eiser] is.”

25)RechtbankAmsterdam10september2009,LJNBJ7440:“Bij nadere beschou-

wing van de inhoud van de berichten en gezien het aantal, ook in andere media geuite,

klachten moet immers worden geconcludeerd dat het gaat om reële klachten, die zich

stelselmatig voordoen. Weliswaar zijn de op het Forum geplaatste berichten anoniem,

althans zijn de namen van de afzenders door Proximedia niet te traceren, maar de ver-

halen staan in een zodanige context dat ze authentiek aandoen en dat niet aannemelijk

is dat ze van niet klanten of van concurrenten afkomstig zijn.”

26)Artikel6:234sub3BW.

27)Artikel7:46dBW(ontbindenkoopbinnenzevenwerkdagen)en7:17BW

(productmoetaanderedelijkgewekteverwachtingenvoldoen).Onder‘werk-

dagen’verstaatdewetde“dagen die niet zijn een zaterdag, zondag of een algemeen

erkende feestdag”(art.1lid1AlgemeneTermijnenwet).

28)Alseenbedrijfnietbijdebestellinguitlegthoeditrechtwerkt,wordtdeter-

mijnverlengdnaardriemaanden.ZiebijvoorbeeldRechtbankZwolle2februari

2010,LJNBL1755.Dekantonrechterkaninbijzonderegevallendetermijnnóg

verderoprekken,zieRechtbank’s-Hertogenbosch4maart2010,LJNBM1632:
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36)Debeoordelingvolgtuitalleomstandighedenvanhetgeval.Zievooreen

praktijkgevalmeteenhondenfokkerGerechtshofArnhem6november2007,

LJNBC2967:“onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken die de conclusie

rechtvaardigen dat [appellante] heeft gehandeld in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, zodat niet is voldaan aan de definitie van consumentenkoop.”

37)Artikel7:46fBW.

38)Gerechtshof’s-Hertogenbosch22januari2008,LJNBC2420:“Zo het de con-

sument al niet meteen duidelijk behoort te zijn dat hier een vergissing in het spel is, dan

is het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel. Ingeval

van twijfel omtrent de juistheid van de prijs dient de consument dienaangaande nader

onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW).”ZoookGeschillencommissieThuiswin-

kel10november2003,zaaknr.03.0065:“Gelet op deze omstandigheden en het

aanzienlijke aantal grote prijsverschillen van zodanige aard dat de consument redelij-

kerwijs aan de prijsstelling van alle bestelde artikelen had kunnen en moeten twijfelen,

kon en mocht de consument de door de ondernemer aangeboden prijsstellingen rede-

lijkerwijze niet zonder meer opvatten als door de ondernemer gewilde verkoopprijzen.”

enGeschillencommissieThuiswinkel(datumonbekend),zaaknr.01.0086:“Aan

de commissie is een print van de prijsvergelijking overhandigd die de consument op het

internet heeft gemaakt. Daarop is te zien dat de laagste prijs voor het onderhavige appa-

raat na de door de ondernemer opgegeven prijs ƒ 685,-- bedraagt, een verschil derhalve

van maar liefst ƒ 540,87. Dit verschil is dermate groot dat de consument heeft kunnen

en moeten begrijpen dat de door de ondernemer opgegeven prijs niet juist kon zijn.”

39)Artikel3:35BW.Denkbijvoorbeeldaaneenaanbiedingwaarbijstaat“Stunt-

aanbieding–wijzijnknettergek”of“Ongelofelijkmaarwaar”.Geschillen-

commissieThuiswinkel10november2003,zaaknr.03.0065:“Waar voor een

aantal van de bestelde artikelen naar het oordeel van de commissie nog verdedigd zou

kunnen worden dat wellicht sprake was van zogenoemde stuntaanbiedingen ...”

32)KamerstukkenII26861,nr.5,p.24:“[de consument] zal het door hem ontvan-

gen product derhalve in de staat waarin hij het heeft ontvangen moeten retourneren aan

de verkoper. Is dit niet mogelijk, dan is de consument gehouden tot schadevergoeding

voor zover de tekortkoming aan hem kan worden toegerekend (artikelen 6:74 e.v. jo.

6:273 e.v. BW).”GeschillencommissieThuiswinkel27juli2004,uitspraak03.0105:

“de consument verplicht is rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van

de ondernemer en dat de consument in ieder geval geen andere handelingen uitvoert

dan om vast te stellen of de zaak hem bevalt danwel om vast te stellen of de zaak bruik-

baar is voor het beoogde doel.”

33)Art.7:46dlid4(c)BW.Hetisonduidelijkhoedituitpaktbijvoorgeïnstalleer-

desoftwareopeencomputer.Hieroverisgeenjurisprudentie.DeGeschillen-

commissieThuiswinkellijktteneigennaarhetbehoudvanhetrechtvanretour.

GeschillencommissieThuiswinkel23januari2004,uitspraak03.0082:“De zichttermijn

stelt namelijk niet als voorwaarde, dat de laptop niet mag zijn gebruikt.”enGeschil-

lencommissieThuiswinkel(datumonbekend),uitspraak07.0033:“dat een consu-

ment die zich enigszins op de hoogte wil stellen of een pc biedt wat hem voor ogen stond

deze toch tenminste in werking zal willen zien. De consument heeft hierbij niet meer ge-

daan dan noodzakelijk om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.”

34)Artikel7:46dlid4subb(opmaatgemaakt,intiemezaken,bederfelijk),7:46d

lid4subc(audio/videoensoftwareindienuitverpakking),7:46dlid4subd

(krantenentijdschriften),7:46ilid3(logies,vervoer,restaurant,vrijetijdsbe-

steding)en7:46ilid5subb(weddenschappenenloterijen).Eenspecialebe-

stellingisoverigensnoggeenmaatwerk;hetproductmoetspeciaalgemááktof

bewèrktzijn(zoalseenmonogrambordurenopshirt)voordeklant.

35)Artikel7:46dgeldtalleenvoor“koopopafstand”,endatisperdefinitie

(art.7:46asubbBW)eenconsumentenkoop,oftewel(art.7:5lid1BW)eenkoop

tusseneenbedrijfsmatighandelendeverkopereneenconsumentalskoper.
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321,hetnietteruggevenvaneenopzichlegaalverkregenproduct(“verduis-

tering”).HogeRaad4april2006,LJNAU5719:“[voor oplichting is niet meer vereist]

dan dat het slachtoffer daardoor in concreto is bedrogen. Daarbij komt het aan op alle

omstandigheden van het geval, de persoonlijkheid van het slachtoffer daaronder be-

grepen.”HogeRaad13november2001,LJNAD4320:“De enkele omstandigheid dat

iemand zich in strijd met de waarheid voordoet als een bonafide huurder die in staat en

voornemens is het gehuurde goed na ommekomstvan de overeengekomen huurperiode

terug te geven aan de verhuurder, levert niet op het aannemen van een valse hoeda-

nigheid noch een listige kunstgreep.”

46)HogeRaad25september2009,LJNBA7685:“Het Hof heeft uit de gebezigde be-

wijsmiddelen kunnen afleiden dat de verdachte reeds ten tijde van het sluiten van de

overeenkomsten niet de intentie had om met de hem verstrekte bedragen om te gaan

zoals was voorgespiegeld.”GerechtshofAmsterdam28juni2006,LJNAY0307:“De

verdachte, zich bedienend van verschillende namen en adressen, bood op de site “markt-

plaats.nl” -onder meer- mobiele telefoons en concertkaarten te koop aan en liet zich

door degenen die deze artikelen wilden kopen vooruit betalen, terwijl hij van meet af aan

de artikelen nimmer heeft willen leveren.”RechtbankMaastricht2februari2009,

BK1160:“Wanneer consumenten verdachte aanschreven over de levering van de be-

loofde goederen loog verdachte hierover tegen hen en hield de consumenten aan het

lijntje.”GerechtshofLeeuwarden3september2009,LJNBJ6902:“In alle drie ge-

vallen heeft hij zich voorgedaan als bonafide verkoper terwijl hij dit niet was. Door aldus

te handelen heeft verdachte het vertrouwen beschaamd dat deelnemers aan het han-

delsverkeer in elkaar behoren te kunnen stellen.”

47)RechtbankAmsterdam30november2009,LJNBK4742:“Niet elke vorm van

bewust oneerlijk zakendoen levert ... ́oplichting ́ op. Dat geldt eveneens wanneer kan

worden bewezen dat men is benadeeld door een persoon die niet van plan of in staat

was zijn verplichting na te komen en die zich in strijd met de waarheid heeft voorgedaan

als een bonafide (ver)koper.”

40)Artikel7:17BW.Softwareisgeenzaakenvaltdusinbeginselbuitendeze

regeling.Tochlijktheteropdatdezeregelsoverconformiteitnaaranalogie

kunnenwordentoegepast.GerechtshofArnhem1juni2010,LJNBM6320:“met

de omstandigheid dat het in deze zaak gaat om de kwaliteit van die software en niet om

de auteursrechtelijke dimensie daarvan, [komt] het hof tot het oordeel dat, op grond

van het bepaalde in art. 7:47 BW, titel 7.1 van toepassing moet worden geacht.”

41)Bijdevraagofeenproductconformdeverwachtingenis,wordtgekeken

vanuithetgezichtspuntvande“de gemiddelde consument die redelijk gein̈formeerd

en redelijk omzichtig en oplettend is”.Ditisinhetconsumentenrechteenbekend

personage,ooitverzonnendoorhetEuropeseHofvanJustitieensindsdien

vérgaanduitgewerkt in jurisprudentieen literatuur.HvJ20 februari1979,

zaaknr.C-120/78(Rewe-Zentral),HvJ16juli1998,zaaknr.C-210/96(GutSprin-

genheide).EengoedoverzichtisCeesvanDam,‘DegemiddeldeEuroconsu-

ment.Eenpluriformfenomeen.OverdeRichtlijnOneerlijkeHandelspraktijken

enderechtspraakvanhetHofvanJustitie’,SEW, Tijdschrift voor Europees en eco-

nomisch recht 2009,3,<http://tiny.cc/vandamconsument>.

42)Artikel7:21en7:22BW,waarbijvoorconsumentenkoopmetname7:21lid

5geldt.Het‘kosteloos’staatindezewetsartikelenenwordtonderstreeptdoor

HvJEG17april2008,zaaknr.C-404/06(Quelle):“[verboden is een] vergoeding [te]

eisen voor het gebruik van het niet-conforme goed tot aan de vervanging ervan door

een nieuw goed.”

43)Garantieszijnvrijwilligetoezeggingen(artikel7:6aBW)overeigenschap-

penvanhetproduct,waardekoperdeverkoperaankanhouden.

44)Artikel7:18lid2BW.

45)Artikel326Strafrecht.Aanverwantisartikel326a,hetregelmatigkopen

vangoederenmetdeopzetdezeniettebetalen(“flessentrekken”)enartikel
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naar het oordeel van de voorzieningenrechter deze passage onrechtmatig zijn. De wijze

waarop deze passage is geformuleerd kan bij derden de indruk wekken dat [Eiser] mis-

bruik maakt van jonge meisjes c.q. kinderen, hetgeen een ernstige inbreuk op persoon-

lijke levenssfeer en een ernstige aantasting van de eer en goede naam van [Eiser] tot

gevolg heeft.”

52)Artikel11.7lid3Telecommunicatiewet.

53)Artikel13WetBeschermingPersoonsgegevenseist“passendetechnische

enorganisatorischemaatregelen”ompersoonlijkegegevenstebeschermen

tegenmisbruikendiefstal.Versleuteling(bijvoorbeeldviaHTTPS)vanver-

zondencreditcardgegevenslijktmeindepraktijkvrijwelaltijddemeestpas-

sendemaatregeltegenmisbruikdaarvan.

54)Artikel7:529lid1en4BW.Letop:artikel7:46gBW,waarineenanderere-

gelingstond,isper2009komentevervallen.

55)SanctiebesluitCA/NB/35vandeConsumentenautoriteitvan5november2007,

<http://tiny.cc/ca-sanadirect>.ZoookRechtbankRotterdam25februari2010,

LJNBL6368.Zieookartikel7:7lid1BWdatdezepraktijkverbiedt.

56)SanctiebesluitCA/NCB/437vandeConsumentenautoriteitvan14januari

2010,<http://tiny.cc/ca-fotosessiecom>.

Hoofdstuk 14
1)Diefstalvanelektriciteitisalsinds1921strafbaar.HogeRaad23mei1921,

<http://tiny.cc/elektriciteitsarrest>.“waar artikel 310 Sr. ten doel heeft het ver-

mogen van een ander te beschermen en met dat doel het wegnemen van “eenig goed”

onder de in dat artikel genoemde omstandigheden strafbaar stelt zonder op eenigerlei

wijze nader aan te duiden wat onder “eenig goed” gerekend moet worden, op grond van

bovengenoemde eigenschappen dit artikel ook op electrische energie van toepassing is.”

48)Artikel1:234BW.Toestemmingvandeoudersmaaktdeoudersoverigens

noggeenpartijbijdeovereenkomst.RechtbankMaastricht19mei2010,LJN

BM8002.

49)Artikel165WetboekvanStrafvordering.Ditbetekentoverigensnietdatze

ookdaadwerkelijknazo’naangiftetotopsporingmoetenovergaan.Welkunje

viaeen“artikel12-procedure”bijhetGerechtshofeisendaternaeensepone-

ring van je aangifte alsnog een opsporing en vervolgingwordt ingesteld.

Zie“Klachtnietvervolging(artikel12Strafvordering)”,OpenbaarMinisterie

<http://tiny.cc/artikel12sv>

50)RechtbankAmsterdam10september2009,LJNBJ7440:“Aan Proximedia moet

worden toegegeven dat de termen ‘oplichters’, ‘boevenbende’ en/of ‘bandieten’ zware ter-

men zijn die een ernstige beschuldiging inhouden. ... de desbetreffende termen zijn ge-

hanteerd door mensen die zich ernstig gedupeerd voelen, in het vuur van de discussie.

Onder die omstandigheden moet het bezigen van dergelijke termen anders worden be-

oordeeld dan bijvoorbeeld in een journalistiek artikel, een juridische context of een con-

sumentenonderzoek. De gehanteerde termen moeten in dit geval niet al te letterlijk wor-

den genomen.”RechtbankAmsterdam24september2009,LJNBJ9797:“dat de be-

schuldigingen van Tros c.s. voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.

De ernst van de feiten is gelegen in de aard daarvan en in de weerslag die deze hebben

op degenen die door de praktijken van [eiser] zijn gedupeerd en daardoor veelal niet al-

leen financieel aanzienlijk nadeel hebben geleden, maar ook in het sociale leven, psychisch

en fysiek de negatieve gevolgen daarvan ervaren.”RechtbankAmsterdam2juli2009,

LJNBJ1669(Trendylaarzen):“Vooropgesteld wordt dat de term ‘oplichting’ een zwa-

re beschuldiging is, die niet lichtvaardig mag worden geuit. In dit geval hebben gedaagden

echter inmiddels voldoende aannemelijk gemaakt dat de omstandigheden zodanig wa-

ren dat deze verdenking mocht worden geuit.”

51)RechtbankAlmelo7oktober2009,LJNBK0004:“Doch ook wanneer zou vast-

staan dat [Gedaagde] daadwerkelijk dergelijke berichten zou hebben ontvangen, zou
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6)Gerechtshof’s-Gravenhage8juni2004,LJNAP7974:“De verdachte en zijn me-

dedader zijn met behulp van een valse sleutel - het onbevoegd gebruiken van een wacht-

woord - een internetsite binnengedrongen, zodat feitelijk de bevoegdheid die de

beheerder of eigenaar toekomt kon worden uitgeoefend.”Rechtbank’s-Gravenhage

28januari2008,LJNBC2824(ANP/Novum):“toegang verworven tot de Artos-ser-

ver van het ANP met behulp van een valse sleutel.”Jewachtwoorddelenkanjeme-

deplichtigemaken.Rechtbank ’s-Gravenhage24oktober2008,LJNBG1510

(GPD):“Verdachte ... heeft zich medeplichtig gemaakt aan computervredebreuk door

aan zijn oud-collega en medeverdachte [B], die werkzaam was als voorlichter op het Mi-

nisterie van SZW en zelf geen toegang meer had tot de site van de GPD, zijn inlognaam

en indirect - via een op te lossen raadsel - zijn wachtwoord bekend te maken.”

7)Gerechtshof’s-Gravenhage15november2002,LJNAF0684:“Getuige De B. heeft

bij een surftocht op 3 juni 2000 binnen Zeelandnet een niet beveiligde computer aange-

troffen, genaamd “Computer”. De getuige kon de bestanden in deze computer zonder

enige belemmering of waarschuwing openen en bekijken. ... De handelingen van de ge-

tuige De B. leveren ten aanzien van de internetprovider Zeelandnet of ten aanzien van

de computer van de verdachte geen “computervredebreuk” in de zin van 138 a Wetboek

van Strafrecht op. De getuige heeft immers geen beveiliging doorbroken en is evenmin

door een bijzondere technische ingreep binnengedrongen in de computer van de ver-

dachte.”(oudrecht).GerechtshofAmsterdam8maart2005,LJNAS9143:“De ver-

dachte heeft door aldus te handelen op reglementaire, geautoriseerde wijze verbinding

gezocht en verkregen met het computersysteem van de Rabobank [...] toen hij zijn batch-

bestanden verzond van zijn computer naar die van de Rabobank [...]. Op geen enkele

wijze noch op enig moment is hem de toegang geweigerd, ontzegd of anderszins ge-

blokkeerd, noch is daarbij van de kant van de verdachte sprake geweest van manipu-

latie van toegangsgegevens.”

8)GerechtshofAmsterdam8maart2005,LJNAS9143:“De verdachte heeft door

aldus te handelen op reglementaire, geautoriseerde wijze verbinding gezocht en ver-

kregen met het computersysteem van de Rabobank [...] toen hij zijn batch-bestanden

2)Artikel138alid1WetboekvanStrafrecht.BekendezakenzijnRechtbank

Rotterdam24maart2009,LJNBH7551(Activision),Rechtbank28januari2008,

LJNBC2824(ANP/Novum)enRechtbank’s-Gravenhage24oktober2008,LJN

BG1510(GPD).Gééncomputervredebreukvanwegepersvrijheid(artikel10

EVRM)inRechtbank’s-Gravenhage23november2009,LJNBK4065(Revu/Mail-

boxJackdeVries):“dat het plegen van de onderhavige strafbare feiten noodzakelijk

was voor de onderbouwing van de stelling in het artikel [in Nieuwe Revu] dat het

schortte aan [de beveiliging van de privémailbox van staatssecretaris De Vries].”Het

lezen vandiemailboxwerdoverigenswelbestraft.Overdeafwegingtussen

persvrijheidencomputervredebreukzieookGerechtshofAmsterdam8maart

2005,LJNAS9143:“Nu het aan de verdachte ten laste gelegde het doel van zijn on-

derzoek (publiekelijk bewijs te vergaren voor zijn stellingen) voorbij is geschoten en hem

andere, minder verstrekkende methodes ten dienste stonden ...”

3)Artikel138alid2WetboekvanStrafrecht..

4)Gerechtshof’s-Hertogenbosch12september2008,LJNBF0770(Toxbot):“Deze

werkwijze houdt naar het oordeel van het hof niets anders in dan dat verdachte niet al-

leen gaten in systeembeveiliging opzocht ten einde als administrator/system en aldus

onder een valse hoedanigheid in de zin van artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht,

binnen te dringen, maar zich daarbij tevens bediende van een technische ingreep met

behulp van valse signalen, te weten door in dit geval verhuld en onherkenbaar, mid-

dels het ‘verpakte’ virus binnen te dringen.”

5)RechtbankRotterdam14april2010,LJNBM1172(SQLinjectie):“de verdach-

te [heeft in het computersysteem van een derde ingebroken door de op die computer aan-

wezige SQL-database te manipuleren middels een SQL-injectie, waardoor hij de beschikking

kreeg over creditcardgegevens van derden.”GeencomputervredebreukinGerechtshof

Amsterdam8maart2005,LJNAS9143:“In de term ‘binnendringen’ ligt opgesloten

de notie met geweld of anderszins codes verbrekend een systeem binnengaan, waartoe

men niet gerechtigd is. Als zodanig heeft de verdachte zich niet gedragen.”
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Nederlandskanhierondervallen.HogeRaad29maart2005,LJNAS4663(Canal+

gekraakt):datvaneentijdschriftartikelkanwordengezegd“dat het gegevens

bevat kennelijk bestemd tot het plegen van het in het eerste lid van art. 326c Sr bedoelde

misdrijf.”BevestigdinHogeRaad8juli2008,LJNBC9192,dattoevoegdedathet

genoegwasalser“gebruik van een onderdeel van de aangeboden dienst”konwor-

dengemaakt,ongeachtofdedienstdancompleetwerkteofmaargedeeltelijk.

12)Artikel326clid1WetboekvanStrafrecht.RechtbankAmsterdam12au-

gustus2004,LJNAQ6858:“door middel van een illegale internetaansluiting en/of

technische manipulatie van de infrastructuur van de firma UPC, gebruik gemaakt van

de diensten van UPC.”

13)Artikel326clid2WetboekvanStrafrecht.Ookeenstappenplaningewoon

Nederlandskanhierondervallen.HogeRaad29maart2005,LJNAS4663(Canal+

gekraakt),bevestigdinHogeRaad8juli2008,LJNBC9192:“Gelet op de strekking

van art. 326c Sr, te weten het voorzien in doelmatige bescherming tegen inbreuken op

de economische belangen van degene die de bedoelde dienst tegen betaling aanbiedt,

brengt een redelijke uitleg van deze bepaling mee dat onder ‘gebruik maken van een

dienst die via telecommunicatie aan het publiek wordt aangeboden’ ook is begrepen het

gebruik van een onderdeel van de aangeboden dienst waaraan - zoals hier het geval is

- een zekere zelfstandige betekenis niet kan worden ontzegd. Aldus blijft immers nog

altijd toegang in begrijpelijke vorm geboden tot de beschermde dienst.”

14)HogeRaad15april2003,LJNAF3372:“De strekking van [artikel 326c lid 2 Straf-

recht] is, naar mede uit die wetsgeschiedenis kan worden afgeleid, dat zoveel mogelijk

wordt tegengegaan dat wederrechtelijk, zonder betaling, van uiteenlopende vormen

van telecomdiensten gebruik wordt gemaakt. In verband daarmee zijn gedragingen die

geacht moeten worden ertoe te kunnen leiden dat anderen tot zodanig gebruik in de ge-

legenheid worden gesteld, onder de in die bepaling gestelde voorwaarden strafbaar.”

Overigensisnamaakvanbetaalpassenofwaardekaarten(bijvoorbeeldbelte-

goedkaarten)apartstrafbaar,artikel232lid1WetboekvanStrafrecht.

verzond van zijn computer naar die van de Rabobank [...]. Op geen enkele wijze noch op

enig moment is hem de toegang geweigerd, ontzegd of anderszins geblokkeerd, noch is

daarbij van de kant van de verdachte sprake geweest van manipulatie van toegangs-

gegevens.”Daarbijkomt:zouditwélcomputervredebreukzijn,danzoueenpri-

vatepartijkunnenbepalenwanneeriemanddestrafwetgevingovertreedt.

9)HogeRaad29maart2005,LJNAS4663(Canal+gekraakt):“De motivering van

[het gerechtshof] voor de gegeven vrijspraak komt er onder meer op neer dat van het in

de tenlastelegging omschreven tijdschriftartikel niet kan worden gezegd dat het gege-

vens bevat kennelijk bestemd tot het plegen van het in het eerste lid van art. 326c Sr be-

doelde misdrijf. Een zodanig beperkte uitleg van het in art. 326c Sr gebezigde begrip

“gegevens” strookt echter niet met hetgeen gelet op doel en strekking van de Wet com-

putercriminaliteit de wetgever voor ogen stond.”

10)RechtbankArnhem18juni2008,LJNBD7578:“Aangezien de hedendaagse maat-

schappij in hoge mate op het gebruik van electronica is aangewezen en een (deels daar-

aan inherente) noodzaak tot (electronische) beveiliging kent, is het van groot maat-

schappelijk belang dat verkregen wetenschappelijke inzichten op dat gebied openbaar

worden gemaakt, teneinde daarop voort te kunnen bouwen. ... Het is van groot belang

dat de samenleving er spoedig over geïnformeerd raakt dat de [OV-chipkaart], die ver-

ondersteld werd een hoge mate van veiligheid te bieden, ernstige manco’s vertoont die

maken dat de veiligheid daarvan veel geringer is dan werd aangenomen.”ZieookRecht-

bank’s-Gravenhage23november2009,LJNBK4065(Revu/MailboxJackdeVries):

“Verdachte heeft betoogd dat het plegen van de onderhavige strafbare feiten noodza-

kelijk was voor de onderbouwing van de stelling in het artikel dat het schortte aan die

beveiliging. De politierechter wil wel aannemen dat, om effect te sorteren, feitelijke on-

derbouwing noodzakelijk is. De vraag is dan of verdachte voor een minder verstrekkend

alternatief had kunnen kiezen. Van een dergelijk alternatief is de politierechter ten aan-

zien van de verweten computervredebreuk (feit 1), echter niet gebleken.”

11)Artikel326clid2WetboekvanStrafrecht.Ookeenstappenplaningewoon
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Dat [gedaagde 2] zich daarmee aan enige strafbare gedraging zou schuldig maken is door

NXP wel in vele toonaarden betoogd, maar kan bij gebreke van enige verdere substan-

tiëring door NXP in het kader van dit kort geding voorshands niet worden aangenomen.”

21)Rechtbank’s-Gravenhage21juli2010,LJNBN1963:“Het doel en effect van de

[kopieerbeveiligingen van Nintendo] is dan ook dat zij voorkomen dat er ongeautori-

seerde kopieën van de spellen worden gemaakt, althans dat zij het aantal ongeautori-

seerde kopieën sterk beperken. ... De met flashcard en modchips omzeilde maatregelen

belemmeren de toegang tot exemplaren van de computerspellen van Nintendo die met

haar toestemming zijn gemaakt, immers juist op geen enkele wijze.”EerderRecht-

bankBreda24april2002,LJNAE1864:“dat de modchip die door [gedaagde] in het

verkeer wordt gebracht naast de omzeiling van de door Sony aangebrachte bescher-

ming op de PS-consoles, slechts een commerciëel beperkt doel of nut heeft en daarmee

uitsluitend bestemd is voor het ontwijken van een technische voorziening als bedoeld in

art. 32 Aw, en dus op grond van art. 32 Aw strafbaar is.”

22)RechtbankMaastricht13maart2002,LJNAE0125:“Een simlock en een ser-

viceproviderlock kunnen niet worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk.

Het betreft in beide gevalen een (schakel)voorziening ter beveiliging tegen ongewenst

geacht gebruik, aangebracht in een telefoontoestel. ... Het veranderen van een simlock

of serviceproviderlock, dan wel het binnendringen in een dergelijke voorziening, zoals

dat in casu kan worden vastgesteld, is dan ook niet als wederrechtelijk te beschouwen.”

23)Artikelen161sexieslid1(systemen)en350a(gegevens)WetboekvanStraf-

recht.Wanneerhetvernielenvangegevensgebeurtviaeenopenbaartele-

communicatienetwerk, staat er zelfs vier jaar cel op (art. 350a lid 2).Het

ontoegankelijkmakenvangegevensvalthiernietautomatischonder.Ge-

rechtshof’s-Hertogenbosch12februari2007,LJNBA1891:“niet elk onbruikbaar

of ontoegankelijk maken [van gegevens valt] onder de werking van artikel 350a van het

Wetboek van Strafrecht. Dit is slechts het geval indien die gegevens zelf zijn gewist, ge-

manipuleerd of veranderd.”

15)RechtbankZutphen1maart2010,LJNBL6030:“dat verdachte, nu hij niet ge-

rechtigd was om van het telefoonsignaal van het tuincentrum gebruik te maken [om

credits te kopen bij een 09090-nummer], zich heeft bediend van een ‘vals signaal’ zoals

bedoeld in artikel 326c van het Wetboek van Strafrecht.”

16) Artikel 29a lid 2 Auteurswet. Zeer uitgebreid over het onderwerp is

Kamiel Koelman, Auteursrecht en technische voorzieningen: juridische en

rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen,

(diss. Amsterdam UvA 2003) ITeR reeks 57, Den Haag: Sdu 2003

<http://dare.uva.nl/record/220525>.

17)‘Finlandcourt:Breaking“ineffective”copyprotectionispermissible’,Ars

Technica 25mei2007,<http://tiny.cc/finsdrmvonnis>.Deevaluatieeind2007

vanonsartikel29avandeAuteurswetgafhelaasweinigaanknopingspunten.

LucieGuibaultenGerardMom,Evaluatievandeartikelen29aen29bvandeAu-

teurswet1912,OnderzoekinopdrachtvanhetWODC(MinisterievanJustitie),

oktober2007,<http://tiny.cc/evaluatieart29a>.

18)Artikel32aen33Auteurswet.

19)PolitierechterRotterdam1april2005,<http://tiny.cc/pentagonhacker>: “De

raadsman van de man betoogde nog dat zijn client het bedrijf eigenlijk een dienst had

bewezen door de zwakke plekken in de beveiliging van hun computersysteem bloot te

leggen. Daar was de rechter het niet mee eens...”

20)RechtbankArnhem18juni2008,LJNBD7578:“Alles afwegende kan niet wor-

den geconcludeerd dat de belangen die NXP voor haar vorderingen heeft ingeroepen ma-

ken dat publicatie van het artikel jegens haar onrechtmatig is en een overtuigend aan-

getoonde dringende maatschappelijke noodzaak (pressing social need) opleveren voor

beperkingen, zoals door NXP gevorderd, aan het recht van [gedaagde 2] het artikel te pu-

bliceren op de voorgenomen termijn in oktober en in de vorm waarin het thans voorligt.
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langere tijd ernstig gehinderd in hun bedrijfsvoering of andere internetgerelateerde

bezigheden.”

29)Gerechtshof’s-Gravenhage10februari2006,LJNAV1449(DDoSaanvallen

tegenoverheid).

30)RechtbankBreda26november2008,LJNBG5373:“Slechts de kosten, gemaakt

ten behoeve van de oplossing van de crisissituatie, ontstaan als gevolg van de aanval-

len, kunnen aan gedaagden worden toegerekend. Kosten als gevolg van structurele (be-

veiligings)maatregelen dienen voor rekening van ICTU te blijven.”

31)RechtbankAlmelo13september2002,LJNAE7612:“In beginsel hoeft hinder

niet onrechtmatig te zijn. Dit verandert echter wanneer hinder een zodanige vorm of

inhoud aanneemt dat het niet langer kan worden aanvaard. De hinder levert dan strijd

op met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

De onrechtmatigheid van de hinder is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de

hinder en de daardoor toegebrachte schade.”

32)RechtbankRotterdam14april2010,LJNBM1172:“[dat] door de (d)dos aan-

vallen op de websites -kort gezegd- een stoornis in een openbaar communicatie-

netwerk is ontstaan. Immers, door de (d)dos aanvallen op deze websites werden niet al-

leen deze websites platgelegd, maar ook andere klanten van de providers [provider 2] en

[provider 1] hebben hiervan hinder ondervonden doordat zij slecht of niet bereikbaar

zijn geweest.”

33)Artikel139clid1WetboekvanStrafrecht.Ook‘skimmen’kanhieronder

wordengerekend(RechtbankBreda2maart2010,LJNBL6922)maarditzaleer-

deronderpogingtotnamakenvanbetaalpassen(artikel232,eerstelidvanhet

WetboekvanStrafrecht)vallen.RechtbankZwolle28januari2010,LJNBL3213:

“Het is immers vast komen te staan dat het de bedoeling was om door middel van

de door verdachte en diens medeverdachte(n) aangebrachte ‘skim-apparatuur’

24)RechtbankAlmelo18november2003,LJNAN8622:“verdachte [heeft] be-

standen (met de namen [naam1], [naam2] en [naam3]) op die computers en/of op die

computerservers en/of in dat netwerk aangebracht, welke bestanden bewerkstellig-

den dat die computers en/of die computerservers en/of dat netwerk niet gebruikt

kon(den) worden”.

25)RechtbankRotterdam14april2010,LJNBM1172:“De providers [provider 2]

en [provider 1] faciliteren het internetverkeer van ruim 50.000 klanten. De infra-

structuur van deze providers kan derhalve worden gezien als een vitale infrastruc-

tuur. Het is een feit van algemene bekendheid dat het uitvoeren van een (d)dos aanval

op een dergelijke vitale infrastructuur vergaande financieel- economische schade tot

gevolg kan hebben en een groot aantal klanten kan treffen dat van de diensten van

voornoemde providers gebruik maakt.”

26)Artikel317WetboekvanStrafrecht(afpersing).RechtbankBreda30januari

2007,LJNAZ7281:“it will stop now if you say i’ll get the money.”HerroepeninGe-

rechtshof’s-Hertogenbosch12september2008,LJNBF0770.

27)Artikel161sexiesleden2-5WetboekvanStrafrecht.

28)Artikel138bWetboekvanStrafrecht.Voordietijdwasonduidelijkhoeeen

DoS-aanvaljuridischaantepakken.Eenberoepopvernielingvangegevens

(artikel350aStrafrecht)werdafgewezeninGerechtshof’s-Hertogenbosch12

februari2007,LJNBA1891:“niet elk onbruikbaar of ontoegankelijk maken [van ge-

gevens valt] onder de werking van artikel 350a van het Wetboek van Strafrecht. Dit

is slechts het geval indien die gegevens zelf zijn gewist, gemanipuleerd of veranderd.”

Gerechtshof’s-Gravenhage10februari2006,LJNAV1449(DDoSaanvallentegen

overheid)vondeengrootschaligeDDoS-aanvalwelstrafbaaralsvernieling:

“heeft de verdachte niet alleen de beoogde servers en websites getroffen, maar ook

andere diensten die daarvan afhankelijk waren. Het bewezenverklaarde handelen

heeft grote financiële schade veroorzaakt en de betrokkenen voor kortere of
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40)Artikel338WetboekvanStrafvordering.

41)Artikel339WetboekvanStrafvordering.Feitendiealgemeenbekendzijn,

hoevennietbewezenteworden,zielid2.

42)Artikel340WetboekvanStrafvordering.

43)RechtbankDordrecht27februari2007,LJNAZ9390:“Verdachte is eerder ver-

oordeeld ter zake van oplichting op dezelfde wijze als thans aan de orde. De onderhavige

oplichtingen zijn begonnen slechts enkele dagen nadat verdachte in vrijheid was ge-

steld na tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde gevangenisstraf. De oplichtingen

zijn vervolgens gestopt op het moment dat verdachte in verzekering werd gesteld voor

de nieuwe feiten.”,RechtbankAlkmaar7november2006,LJNAZ1790:“Ten over-

vloede overweegt de rechtbank dat het in het bijzonder niet valt in te zien waarom een

zogenaamde hacker de gedupeerden het geldbedrag op bankrekeningen van verdachte

zou laten storten.”enRechtbank’s-Gravenhage21juli2006,LJNAY5348:“Hoe-

wel de rechtbank het aannemelijk acht dat de zoon van verdachte diens computer heeft

gebruikt, acht de rechtbank het volstrekt niet aannemelijk dat een kind van die leeftijd

kinderporno in de aangetroffen hoeveelheid, alsmede een grote hoeveelheid andere

porno (waaronder naar uit de namen/omschrijvingen van de aangetroffen bestanden

blijkt veel extreme porno met dieren) downloadt, in een beveiligd programma opslaat

en via chatrooms verspreidt. Daarbij komt, dat het wachtwoord van het programma

Privacy Master wijst naar verdachte en niet naar diens zoon.”

44)HogeRaad19juni2007,LJNBA3598:“Dat de andere berichten verzonden zou-

den kunnen zijn van een andere computer - hetgeen inderdaad bij een hotmail-adres

mogelijk is - is een mogelijkheid die het Hof als hoogst onwaarschijnlijk buiten be-

schouwing heeft kunnen laten, mede in aanmerking genomen wat het Hof over het IP-

adres, zoals hiervoor vermeld en de verhouding tussen verdachte en [het slachtoffer]

heeft vastgesteld.” enGerechtshof Arnhem 21 november 2006, LJNAZ4330:

“Tegen het feit dat deskundige Van Eijk ter terechtzitting in hoger beroep, sprekend

gegevens van bankpassen te kopiëren en de daarbijhorende pincodes te achterhalen,

hetgeen een belangrijke eerste stap inzake het valselijk opmaken van betaalpassen is.”

35)Artikel350alid3WetboekvanStrafrecht.Degrenstussenvirussen,Trojans

enanderevormenvanmalwareisvaakvaag.IndeKournikova-zaakvondde

HogeRaadhetgeenbezwaardathetviruspasactiefwerdnadatmeneenbij-

lagehandmatigopende(ietsdatmeerpastbijeenTrojandaneenvirus).Hoge

Raad28september2004,LJNAO7009.

36)RechtbankLeeuwarden27september2001,LJNAD3861,bevestigdinHoge

Raad28september2004,LJNAO7009.

37)Artikelen139dlid2(hulpmiddelencomputervredebreukendenial-of-ser-

viceaanvallen),161sexieslid2(hulpmiddelenvernielingsystemen),350alid3

(virussenenanderehulpmiddelenvernielengegevens)en139dlid1(plaatsen

enaanbiedenvanafluisterapparatuur)WetboekvanStrafrecht.

38)Artikel139alid1(inwoning)en139blid1(buitenwoning)Wetboekvan

Strafrecht. Gesprekken die via datacommunicatie verlopen, zoals chatge-

sprekkenviaMSN,vallendanweeronderartikel139cWetboekvanStrafrecht.

Ookhetplaatsenvankeyloggersofinstallerenvanspionagesoftwareopeen

PComandermanscommunicatietevolgen,valtonderartikel139c.

39)RechtbankBreda15februari2007,LJNAZ8381:“[Er] is geen sprake van een on-

geoorloofde inbreuk op ... de persoonlijke levenssfeer aangezien, zoals ook door [Y] ter

zitting is verklaard, het gesprek is gevoerd in het kader van de uitvoering van de ar-

beidsovereenkomst ([Y] belde over loonbetaling), derhalve een zakelijk karakter had,

waarbij de persoonlijke levenssfeer van [Y] niet in het geding was.” Rechtbank Leeu-

warden 14 november 2006, LJN AZ2287: “[eiseres] heeft, ter onderbouwing van haar stel-

lingen, (onder meer) een pagina (genummerd 10 van 15) uit het door haar met

[gedaagde] gevoerde msn-verkeer overgelegd.”
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Christianvan’tHofetal.,De spelregels van de harde virtuele werkelijkheid,Den

Haag:RathenauInstituut2008,<http://tiny.cc/vanthof2008>.

2)Juridischgezienmoetjeschadepasvergoedenalsjehandelenonrechtmatig

is,oftewelinstrijdmetdewetofmetdemaatschappelijkezorgvuldigheid(art.

6:162BW).Uitgeschakeldwordendooreenamateurclubisnietonrechtmatig.

3)HogeRaad19oktober1990,NJ 1992,621(Tennisbal),HogeRaad28juni1992,

NJ 1992,622(Natrappenbijvoetbal),HogeRaad11november1994,NJ 1996,376

(Judoworp).MeestrecentHogeRaad20februari2004,LJNAO1239(Natrappen):

“dat een gedraging binnen het kader van het midgetgolfspel pas onrechtmatig is, als

deze valt buiten de normale beoefening van het spel en een grove onzorgvuldigheid

oplevert.”

4)RechtbankRotterdam10augustus2005,LJNAU0860:“Gezien de uiterlijke

verschijningsvorm van verdachtes actie, zoals die blijkt uit de tv-beelden en zoals die

hierboven is beschreven, moet die actie naar het oordeel van de rechtbank worden

aangemerkt als zo zeer gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, dat het

niet anders kan zijn dan dat verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevolg heeft

aanvaard.”

5)HogeRaad28maart2003,LJNAF2680.“Naar constante rechtspraak van de

Hoge Raad moet de vraag of een deelnemer aan een sport- of spelsituatie onrecht-

matig heeft gehandeld door een gedraging als gevolg waarvan aan een andere

deelnemer letsel is toegebracht, minder spoedig bevestigend worden beantwoord dan

het geval zou zijn geweest wanneer die gedraging niet in een sport- of spelsituatie

zou hebben plaatsgevonden. De reden daarvan is dat de deelnemers aan die sport of

dat spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, ver-

keerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de

activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten (vgl.

HR 28 juni 1991, NJ 1992, 622).”
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over de theoretische mogelijkheid dat hem sporen van hacking zouden zijn ontgaan,

heeft opgemerkt dat hacken niet uit te sluiten is, weegt op dat hij voor het feit dat

dat zou zijn gebeurd (te weten dat die computers wèl gehackt zouden kunnen zijn ge-

weest) geen enkele aanwijzing heeft gevonden en dat de aangetroffen sporen op de

computers dermate in elkaar grijpen en interne consistentie vertonen dat het on-

waarschijnlijk is dat de sporen anders dan door normaal gebruik van de computers –

en dus niet door manipulatie van buitenaf – op die computers terecht zijn gekomen.”

enRechtbankRotterdam9oktober2006,LJNAY9665:“getuige-deskundige H.S.

van den Berg [heeft] verklaard dat, mocht een derde van de (draadloze) internetver-

binding van de verdachte gebruik hebben gemaakt, er geen sporen van dat internet-

gebruik op de computer van de verdachte te vinden zouden zijn geweest. Tevens heeft

genoemde getuige-deskundige verklaard dat de computer van de verdachte alleen op

afstand gebruikt zou kunnen worden door een derde wanneer op de computer van de

verdachte speciale besturingssoftware zou zijn geïnstalleerd. Op de computer van de

verdachte heeft de getuige-deskundige echter geen (sporen van) dergelijke software

aangetroffen.”

45)SusanW.BrennerenBert-JaapKoops,‘ApproachestoCybercrimeJurisdiction’,

Journal of High Technology Law,Vol.4,No.1,2004<http://ssrn.com/abstract=786507>

analyserencriteriauitdiverselandenomtebepalenofeencomputermisdrijfonder

hunbevoegdheidvaltenconcluderendatdebredecriteriadie landen inhun

‘gewone’wethebben“is undesirable, since it will lead to problems when jurisdiction

conflicts emerge whenever a serious cross-border cybercrime occurs that multiple states

have an interest in prosecuting.”

Hoofdstuk 15
1)Goedverdedigbaarisdatspelaanbiedersiniedergevalnieteenzijdigmogen

beslissen,zieartikel6:236subaBW(zwartelijst).Maardaarstaattegenoverdat

deeigenaarvaneenserverzelfbepaaltwieeropzijnservermagenonder

welkevoorwaarden,HogeRaad12maart2004,LJNAN8483(Ab.Fab/XS4ALL)en

RechtbankRotterdam5december2002,LJNAF2059(Netwise/NTS).Zieook



nodigis.Eenprofessionelegroepzouooktegenartikel6asub2aankunnen

lopen(“vereniging van beroepsgenoten”).

13)Artikel3:2BW:“Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke

objecten”. Al in 1921 werd over elektriciteit geoordeeld (hoewel in een

strafzaak)datzevoormenselijkebeheersingvatbaarwas.HogeRaad23mei

1921,<http://tiny.cc/elektriciteitsarrest>,overwegenddatelectriciteitvoor

deafnemer“een zekere waarde vertegenwoordigt, eenerzijds omdat hare verkrijging

voor hem gepaard ging met kosten en moeite, anderzijds omdat hij in staat is haar,

hetzij ten eigen bate te gebruiken, hetzij tegen vergoeding aan anderen over te dragen”.

Computergegevenszijnechtergeen“zaken”.HogeRaad3december1996,NJ

1997,574:“[hiervoor] moet als een wezenlijke eigenschap worden beschouwd dat

degene die de feitelijke macht daarover heeft deze noodzakelijkerwijze verliest indien een

ander zich de feitelijke macht erover verschaft. Computergegevens ontberen deze

eigenschap.”Giraalgeldisdatdanweerwel.HogeRaad11mei1982,NJ 1982,

583.Overigenslopenindezediscussievaakdetermen“goed”en“zaak”door

elkaar, hebben die termen in 1992 van betekenis gewisseld(!) en is veel

rechtspraakopditgebiedstrafrechtwaardedefinitiesnogweerandersliggen.

Ditmaaktdediscussiebehoorlijklastig.

14)F.H.J.Mijnssen&P.deHaan,Mr. C. Asser’s handleiding tot beoefening van het

Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Goederenrecht. Deel 1. Algemeen goederenrecht,De-

venter:W.E.J.TjeenkWillink2001,nr.54.ZieookArnoLodder(red.),Recht in

een virtuele wereld: Juridische aspecten van Massive Multiplayer Online Role Playing

Games (MMORPG),NVvIR2006,<http://www.nvvir.nl/doc/boekvirtuallaw.doc>.

15)HogeRaad23mei1921,<http://tiny.cc/elektriciteitsarrest>.

16)HogeRaad3december1996,NJ 1997,574:“Immers, van een “goed” als be-

doeld in de hiervoren genoemde wettelijke bepalingen moet als een wezenlijke eigen-

schap worden beschouwd dat degene die de feitelijke macht daarover heeft deze
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6)Artikel6:237subfBW(grijzelijst).

7)HogeRaad12maart2004,LJNAN8483(Ab.Fab/XS4all)enRechtbankRot-

terdam5december2002,LJNAF2059(Netwise/NTS).

8)HogeRaad20november1987,NJ 1988,311:“[als iemand] weet of behoort te

weten dat de eigenaar of gebruiker van dat stadion of terrein voor die uitzending geen

toestemming heeft gegeven, [hij] jegens [die eigenaar/gebruiker] onrechtmatig han-

delt”. HogeRaad23mei2003,LJNAF4607:“De clubs hebben uit hoofde van hun ei-

gendoms- of gebruiksrecht van het stadion of het terrein in beginsel de vrijheid om aan

hun toestemming tot het betreden ervan beperkingen te verbinden, ook met het oog op

het tot stand brengen van radio- en/of televisieuitzendingen.”

9)RechtbankRotterdam25maart2008,LJNBC7942:“NRC zich het recht heeft voorbe-

houden om ingezonden artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Een gebod om

het artikel van [eiser] alsnog in volle omvang te publiceren verdraagt zich niet met dat recht.”

10)EuropeesHofvoordeRechtenvandeMens24juni2004,zaaknr.59320/00

(CarolinevanHannover).

11)EuropeesHofvoordeRechtenvandeMens6mei2003,zaaknr.44306/98,

(Appleby)trektdeondergrensbij“preventing any effectieve exercise of freedom of

expression or [if] it can be said that the essence of the right has been destroyed”.Ineen

opvallendeAmerikaansezaakginghetCalifornischeHooggerechtshofnogver-

der:devrijemeningsuitingonderdeCalifornischeGrondwetbiedtinbeginsel

eenrechtominopenbaartoegankelijkprivé-eigendomdemeningteuiten,

zelfstegendeuitdrukkelijkewilvandeeigenaarin.Robins v. Pruneyard Shopping

Center (1979)23Cal.3d899,910.

12)Artikel7lid1subdAlgemeneWetGelijkeBehandeling,omdatvoordit

soortlidmaatschappen“het aanbieden van of verlenen van toegang tot diensten”
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noodzakelijkerwijze verliest indien een ander zich de feitelijke macht erover verschaft.

Computergegevens ontberen deze eigenschap.”

17) Gerechtshof Leeuwarden 10 november 2009, LJN BK2773 (Runescape):

“Voorts stelt het hof vast dat in deze zaak is voldaan aan een andere jurisprudentiële

voorwaarde voor diefstal, inhoudende dat de goederen door toedoen van verdachte uit

de beschikkingsmacht van aangever moeten zijn geraakt en in die van verdachte zijn

gekomen. Dit ligt anders, zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt, ten aanzien van het ont-

vreemden van - bijvoorbeeld - software, computergegevens en een pincode, aangezien

het goed daarbij niet uit de beschikkingsmacht van de aangever geraakt doch onge-

wenst ook in die van de ontvreemder.” ZoookRechtbankAmsterdam2april2009,

LJNBH9791(HabboHotel).

18)Dezeoprekkingvanhetbegrip‘diefstal’isoverigensopmerkelijkomdat

hetobjectnietvan de eigenaar weggenomenwordt.Hetisenblijftonderbe-

heervandespelexploitant.Steelikeenstoelinhetcaféalsikeropgazitten

wanneerdevorige‘eigenaar’evennaardeWCgaat?

19)MeeroverdezeproblematiekinMartineBoonkenArnoLodder,‘Virtual

Worlds:YetAnotherChallengetoIntellectualPropertyLaw’,Global IP Summit

Magazine, 2007<http://ssrn.com/abstract=1079970>

De wet op internet
De belangrijkste wetgeving voor internetters,
uitgelegd in heldere taal. Van online auteursrecht,
privacy en aansprakelijkheid van bloggers en
forumsites tot computercriminaliteit en eigendom in
virtuele werelden. Met uitgebreid overzicht van
relevante rechtspraak.

Je mening geven op een blog of forum, via Kazaa
of Limewire de nieuwste muziek downloaden, even
een scriptie kopiëren van internet of op een
gedeelde map in andermans computer rondkijken.
Gewoon wat klikken, of zware internet crimi -
naliteit? Wat zijn de regels van Buma/Stemra bij
muziek op internet? Hoe moet je omgaan met
Creative Commons-licenties? En hoe zit het met een
webwinkel die niet doet wat hij belooft?

Internet verandert snel, maar wetgeving een heel
stuk langzamer. Dat maakt internetrecht zowel
voor leken als voor juristen een lastig vakgebied.
Dit boek legt in heldere taal uit hoe je als
internetter om moet gaan met de wettelijke regels.
Aan de hand van vele voorbeelden en rechtszaken
wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van
bijvoorbeeld de privacywetgeving, de Wet Koop op
Afstand of de strafbepalingen over computer -
criminaliteit voor een weblogger of forumsite. Ook
voor wie muziek of films op internet wil plaatsen,
biedt dit boek een goede houvast. 
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