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A.R. Lodder

Van Bahrein tot Bitcoin
Editorial

Computerrecht 2014/112
Vijf jaar nadat de Twin Towers het rampzalige noodlot van torpederende vliegtuigen trof, bevond ik mij met Patrick van Eecke in Bahrein. Het was een door de American Bar Association georganiseerde bijeenkomst over E-commerce Law waar
wij beiden een bijdrage aan leverden. De bewuste dag waren we niet in de lucht,
we vlogen 10 september heen en op 12 september terug. Dat ik terugvloog had ik
aan Patrick te danken. Het door hem aangesneden onderwerp paspoort deed ons
rechtsomkeert maken om juist op tijd op het vliegveld te arriveren inclusief mijn
bijna bij de receptie van het hotel achtergebleven paspoort. Ik ben blij dat ik door
deze editorial op het laatste moment van hem over te nemen iets terug kan doen.
E-commerce law van toen, is niet te vergelijken met nu. Het is nauwelijks te bevatten wat er in de acht jaar die verstreken zijn veranderd is op internet. In 2006 werd
Twitter opgericht, maar nog niemand gebruikte het. Een jaar daarvoor was Youtube opgericht en werd in oktober 2006 voor 1,65 miljard dollar door Google overgenomen. In 2006 groeide Facebook van 6 naar 12 miljoen gebruikers. Second Life
had een zelfde aantal avatars en U2 verzorgde er een virtueel optreden, alsmede
werd virtueel campagne gevoerd door Bert Bakker (D66), Arda Gerkens (SP), Zsolt
Szabó (VVD) en Ad Koppejan (CDA). Wouter Bos werd Hyves-gebruiker 1.655.850
en het eerste lijsttrekkersdebat werd in Hyves gevoerd, net als later met onder
andere Rutte, Roemer en Pechtold in 2010.
Eveneens in 2010 vond de eerste bitcoin-transactie plaats waarbij deze virtuele
munteenheid met de fysieke wereld werd verbonden. Twee pizza’s kostten toen
10.000 bitcoins, omgerekend is dat momenteel 4 miljoen euro. Een omgekeerde
beweging, van fysiek naar virtueel, staat ook op het conto van pizza’s, althans Pizzahut.com was in 1994 de eerste commerciële website.
Bitcoins is cryptocurrency. Versleuteld geld, of eigenlijk, versleutelde waardeloosheid. Het is met niks begonnen, behalve gemak en veiligheid van transacties en
een openbare transactieketen die niet manipuleerbaar is. In wezen is het een veilige schil om niks, maar wel heel veilig:
“As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace
attackers.”
Waarom zijn bitcoins zoveel waard? Er is vraag en er kan niet ‘bijgedrukt’ worden,
de toename is gefixeerd. Uiteindelijk zullen er maximaal 21 miljoen bitcoins zijn.
De geestelijk vader Satoshi Nakamoto creëerde op 9 januari 2009 de eerste blokketen ter waarde van 50 bitcoins, ook wel Genesis blok. Anders dan God of producenten van virtuele werelden is bitcoin:
“completely decentralized with no server or central authority.”
Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij
al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress)
een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert. Deze derde ontbreekt
bij bitcoin. Je kunt snel, betrouwbaar, met iedereen waar ook ter wereld bitcoins
uitwisselen. Dus geen exorbitante bonussen, hoge transactiekosten, of ander ingrijpen of sturing van bovenaf. Internet in de meeste zuivere vorm: technologie
van eindgebruiker naar eindgebruiker, zonder tussenkomst van derden.
Op 14 mei 2014 bepaalde de Rechtbank Overijssel dat bitcoin niet geld, maar een
ruilmiddel is. In de kern is geld ook een ruilmiddel. Alles is internet, nu ook ‘geld’.
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Artikelen

Mr. E.J. Louwers & mr. P.M. de Laat1

Continuïteit in de cloud
Computerrecht 2014/113
Bedrijfsprocessen, ERP, inkoop/verkoop, relatiebeheer, financiële administratie: cruciale processen
worden aangestuurd of gefaciliteerd door computerprogrammatuur. Was de software voorheen vooral
lokaal geïnstalleerd, tegenwoordig wordt meer en
meer gebruikgemaakt van cloudapplicaties. Op zich
niets mis mee, maar wat als de leverancier het hoofd
niet boven water kan houden of er met de pet naar
gooit? Het waarborgen van continuïteit van software
en data is vaak van levensbelang. Er worden veel escrowoplossingen aangeboden, maar bieden die ook
werkelijk een waterdichte oplossing als het erop
aankomt? Met name bij faillissement kun je daar
vraagtekens bij zetten.

Inleiding
Simpele escrowregelingen leken lange tijd een robuuste oplossing waar geen speld tussen te krijgen viel.2 Maar is dat eigenlijk wel zo? Jurisprudentie over de afdwingbaarheid van de
afgifte van de broncode ontbreekt nagenoeg geheel. Parallellen met andere zaken, zoals het hierna te bespreken Nebulaarrest, dringen zich op. En hoe past de traditionele escrow bij
cloudapplicaties? Biedt de cloud escrow zekerheid of schijnzekerheid? En wat te denken van de data die in de cloud staan?
Cloudmodellen zoals Software as a Service (‘SaaS’), Platform
as a Service (‘PaaS’) of Infrastructure as a Service (‘IaaS’) worden op grote schaal gebruikt. Daarbij staan zowel de software
als de gegevens niet langer op het eigen lokale systeem van de
gebruiker maar op het systeem van de clouddienstverlener in
een serveromgeving en datawarehouse van derden.

Het Nebula-arrest3
De vraag naar de hardheid van escrowregelingen is vooral actueel geworden door het Nebula-arrest van de Hoge
1
2
3

Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat zijn beiden advocaten bij Louwers
IP|Technology Advocaten te Eindhoven.
Zie over escrowovereenkomsten: P.H. Blok (ed.), E.J. Louwers e.a., Overeenkomsten inzake informatietechnologie, p. 137 e.v., Den Haag: SDU 2010.
In een zeer recent arrest van de Hoge Raad (HR 11 juli 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1681), dat is gewezen op het moment dat dit artikel al
bij de drukker lag, is het uit het Nebula-arrest afkomstige ‘recht’ van de
curator om te wanpresteren sterk genuanceerd. De Hoge Raad oordeelt in
die casus, die net als in de Nebula-casus betrekking had op de verhuur van
een zaak, dat “in geval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag
in het genot is van het gehuurde, de curator niet bevoegd is dat genot te
beëindigen als de huurovereenkomst nog loopt”. Uit dit oordeel is af te leiden dat de curator ook een licentienemer niet ‘actief’ kan verbieden om
de licentie te blijven gebruiken. Wel kan de curator (nog steeds) de programmatuur ‘rechtenvrij’ doorverkopen aan een derde die verder gebruik
waarschijnlijk wél kan verbieden. Ook kan de curator uiteraard besluiten
de hostingprovider/datacentrum van de licentiegever niet meer te betalen.
Dat is volgens de Hoge Raad ‘passief’ niet-nakomen waartoe de curator wél
bevoegd is. De noodzaak van een goede regeling om de continuïteit (in de
cloud) te waarborgen, blijft naar ons oordeel dan ook overeind.
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Raad.4 Centraal staat daarbij de vraag of de curator (of eigenlijk, de failliet) mag wanpresteren en de eerder door
de failliet afgegeven toestemming voor het gebruik van de
broncode mag intrekken en de licentieovereenkomst met de
gebruiker van de software mag beëindigen, terwijl de klant
zijn verplichtingen nakomt.
De curator zal in een faillissement vrijwel altijd te maken
krijgen met bestaande overeenkomsten. Bij de nakoming
van overeenkomsten kan hij geconfronteerd worden met
conflicterende grondbeginselen en belangen uit het faillissementsrecht. Zo doet een faillissement in beginsel geen
afbreuk aan bestaande overeenkomsten (artikel 37 Fw).
Daartegenover staat de paritas creditorum, de gelijke behandeling van schuldeisers (artikel 26 Fw). Aan dat beginsel kan
afbreuk worden gedaan als de curator contractuele rechten
volledig zou moeten respecteren.
In het Nebula-arrest is met betrekking tot enerzijds deze
wanprestatie en anderzijds de paritas creditorum door de
Hoge Raad geoordeeld. Volgens de Hoge Raad wordt het
(voort-)bestaan van een wederkerige overeenkomst als zodanig niet beïnvloed door het faillissement van één van de
contractspartijen, maar dat betekent niet dat de schuldeiser van een dergelijke overeenkomst zijn rechten kan uitoefenen alsof er van een faillissement geen sprake is. De
Hoge Raad voegt hieraan toe dat dit ook geldt voor gevallen
waarin de gefailleerde niet verplicht is om een specifieke
prestatie te verrichten op grond van de overeenkomst, maar
het gebruik van een hem in eigendom toebehorende zaak
moet dulden. De contractspartij van het failliet zou volgens
de Hoge Raad anders in feite bevoegd zijn het faillissement
te negeren, indien hij van de curator zou mogen verlangen
het voortgezette gebruik van de desbetreffende zaak te dulden. Daarvoor is slechts plaats in uitzonderlijke in de wet
uitdrukkelijk geregelde gevallen.
Consequenties van Nebula-arrest voor
escrowpraktijk
Na het Nebula-arrest van de Hoge Raad is de vraag opgekomen of een escrowovereenkomst voldoende is om te zorgen
dat de curator in het faillissement van de leverancier zich
niet kan verzetten tegen de toegang tot en het gebruik van
de sources door de gebruiker. Hoewel dit arrest geen betrekking had op softwarelicenties en escrow, kan de uitspraak
toch van invloed zijn op de positie van de gebruiker in geval
van faillissement van de leverancier. Het lijkt verdedigbaar
dat de curator kan wanpresteren en de auteursrechten op
het softwareprogramma in het belang van de boedel zal
kunnen exploiteren en te gelde maken, zonder rekening te
houden met gebruiksrechten en het bedongen recht om de
broncode te gebruiken bij faillissement. Voor de curator kan
het gunstiger zijn de IE-rechten te exploiteren of te gelde te
4

HR 3 november 2006, NJ 2007/155 (Nebula).
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maken zonder rekening te houden met licentienemers. Indien de curator de IE-rechten, bijvoorbeeld de auteursrechten op software, vervreemdt aan een derde, is deze derde in
beginsel niet gebonden aan de eerdere licentie.
In de literatuur wordt verdedigd dat de reikwijdte van het
arrest zich niet alleen uitstrekt over zaken, maar ook op
gebruiksrechten op vermogensbestanddelen die geen zaak
zijn zoals softwarelicenties. Anderen zijn van mening dat
voor wat betreft de licentiehouder van software de zaken
iets anders liggen.5 De positie van de licentienemer met betrekking tot software is – mede in het licht van artikel 45j
Auteurswet (Aw)6 – volgens enkele auteurs een andere dan
die van de economisch gerechtigde tot het pand in de casus
van het Nebula-arrest. De curator zal in het geval dat een
licentienemer software blijft gebruiken, zolang dat gebruik
althans in lijn is met het beoogde gebruik, wellicht niet kunnen verbieden.
De toekomst zal leren of curatoren zich met Nebula kunnen verzetten tegen afgifte van de broncode of het gebruik
daarvan (of allebei).

Anti-Nebula maatregelen
Of een escrowovereenkomst bestand is tegen het faillissement van de licentiegever, hangt onder meer af van de titel
waarop de escrowagent de broncode onder zich krijgt. Gaat
het om een goederenrechtelijke constructie, dan lijken de
risico’s voor de licentienemer aanmerkelijk kleiner. Wordt
gekozen voor een constructie waarbij de escrowagent de
broncode op louter verbintenisrechtelijke basis onder zich
krijgt, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst van bewaargeving, dan zou dat wel eens onvoldoende veiligheid
kunnen bieden.
Het risico bestaat dat een curator van de licentiegever de
escrowagent met succes weet te verbieden de broncode aan
de licentienemer ter beschikking te stellen, omdat dat een
inbreuk zou zijn op het auteursrecht van de gefailleerde. Dat
risico lijkt groter te zijn bij rechten die de wettelijke rechten
van de gebruiker ex artikel 45j Aw overstijgen, zoals bijv.
een contractueel bedongen recht om door te ontwikkelen.
Ook zou de curator wellicht met succes kunnen afdwingen
dat de licentienemer het gebruik van de broncode moet staken, indien hij deze toch van de escrowagent verkrijgt.
Overdracht
De tijdige overdracht van rechten door de leverancier aan
de gebruiker kan een maatregel zijn waarmee wordt voorkomen dat de curator in een faillissement van de leverancier

5

6

Zie bijvoorbeeld: G.A.J. Boekraad, Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator naar aanleiding van het Nebula-arrest, Maandblad voor
Vermogensrecht 2007, nr 3 (p. 50) en H. Struik, ‘Nebula in het licht van Oracle vs. UsedSoft. Softwarelicenties in faillissement nader beschouwd’, NJB
2013/2507 (afl. 43, p. 2994-3000).
Dit artikel bepaalt dat een noodzakelijke verveelvoudiging door de rechtmatige verkrijger niet als auteursrechtinbreuk wordt beschouwd.
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zeggenschap krijgt over (de rechten op) de broncode. Het auteursrecht kan bij overeenkomst overgaan op een ander. De
wet eist voor een geldige overdracht levering door middel
van een akte, een geldige titel en beschikkingsbevoegdheid.
Bij maatwerk is een voor hand liggende oplossing dat alle
rechten op de programmatuur worden overgedragen aan de
gebruiker die daartegenover eventueel aan de leverancier
een gebruiksrecht (met de mogelijkheid tot het verstrekken
van sublicenties) verleent. Maar dat zal in geval van standaardapplicaties of mengvormen daarvan niet haalbaar zijn.
De overdracht van de software kan ook plaatsvinden naar
een ander dan de risicodragende onderneming van de leverancier, bijv. een aparte IE-vennootschap of holding die
geen risico loopt en niet borg staat voor de schulden van de
leverancier. Ook denkbaar is de volledige overdracht van
alle intellectuele eigendomsrechten aan een stichting, voor
zover nodig bij voorbaat. Gebruikers kunnen vervolgens
met de stichting overeenkomen dat de source code aan hen
ter beschikking gesteld wordt indien er sprake is van een
faillissement van de leverancier (of een andere calamiteit).
De leverancier kan van de stichting een (vergaande) licentie
verkrijgen, om zo ook na overdracht de software te kunnen exploiteren. Deze oplossing zal in de praktijk op weinig
sympathie kunnen rekenen van de leverancier die immers
daarmee een belangrijke asset uit zijn onderneming ziet
verdwijnen naar een stichting zonder winstoogmerk. Volgens ons is dit doorgaans dus geen passende oplossing.
Splitsing economisch en juridisch eigendom
Het auteursrecht moet gezien worden als een bundel van
verschillende bevoegdheden. De verschillende bevoegdheden kunnen afzonderlijk worden overgedragen. Op grond
van artikel 2 Aw is zowel gehele als gedeeltelijke overdracht
van auteursrecht mogelijk (bijvoorbeeld naar landsgrenzen,
openbaarmakingsvormen, bewerkingsvarianten e.d.).7
Verdedigbaar lijkt te zijn om de eigendom van de software
te splitsen in een economisch en juridisch eigendom. Als
een derde partij (een daarvoor opgerichte stichting) de juridische eigenaar van de software (het auteursrecht) wordt en
de leverancier slechts economische eigenaar blijft, vallen de
rechten bij faillissement van de leverancier niet in de failliete boedel. Andersom is dat zeer de vraag: als de economische
eigendom wordt overgedragen aan een andere entiteit, zou
de curator van de failliete leverancier de overeenkomst wellicht kunnen beëindigen zodat na het faillissement ook de
economisch eigendom (het gebruiksrecht) weer kan worden uitgeoefend (in lijn met het Nebula-arrest).
Afgesplitst auteursrecht
Ook verdedigbaar als alternatief voor een licentie is de overdracht van een ‘stukje’ afgesplitst auteursrecht dat de gebruiker de bevoegdheid geeft om de overgedragen rechten
(op de programmatuur) te gebruiken binnen de eigen organisatie, maar ook niet méér dan dat. Na de afsplitsing zijn

7

Zie ook: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer:
Kluwer 2005, p. 427.
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er meerdere auteursrechthebbenden die ten aanzien van
één werk elk hun eigen bevoegdheden hebben die de anderen niet hebben. De gebruiker wordt dan eigenaar van een
deel van de volledige auteursrechten waardoor de curator
in het faillissement van de leverancier over dat deel van het
auteursrecht geen zeggenschap heeft.8 Mits dat ‘stukje’ voldoende nauwkeurig is omschreven, en dus duidelijk is welke
bevoegdheden worden overgedragen, kan de gebruiker op
die manier dezelfde bevoegdheden verkrijgen als met een
licentie (een gebruiksrecht op basis van een overeenkomst)
het geval zou zijn. De gebruiker staat dan juridisch sterk omdat deze goederenrechtelijk eigenaar wordt en niet slechts
op grond van een overeenkomst rechten kan uitoefenen. De
overgedragen rechten kunnen uiteraard maar één keer worden overgedragen en de ‘stukjes’ die niet worden overgedragen, blijven dan achter bij de leverancier. In het geval van
een faillissement zal de curator dan dus nog steeds auteursrechten aantreffen in de boedel, maar hij kan dan niet optreden tegen de genoemde verkrijgers van een ‘stukje’ auteursrecht. Mits uiteraard, die gebruiker enkel gebruikmaakt van
de overgedragen bevoegdheden en niet daarbuiten treedt.
Afsplitsing bij cloudtoepassingen
De afsplitsing van het auteursrecht roept vooral vragen op bij
cloudtoepassingen, waar veel gebruikers dezelfde software
– hetzelfde exemplaar van de software op dezelfde virtuele
locatie – gebruiken. Het roept ook andere vragen op. Heeft de
overdracht van deze afgesplitste delen van het auteursrecht
ook betrekking op de toegang tot de broncode? En kan de curator dat nog blokkeren als dat in het belang van de boedel is?
Indien de licentienemer óók eigenaar is, en niet slechts
houder van een gebruiksrecht, kan de curator van de failliete leverancier zich tegen de uitoefening van het zakelijk
eigendomsrecht in principe niet verzetten. Maar kun je
dezelfde programmatuur in het geval van een cloudoplossing meerdere keren overdragen? Betoogd kan worden dat
dit juridisch gezien wel kan, zolang maar heel nauwkeurig
wordt beschreven welke bevoegdheden worden overgedragen. De klant die enkel het recht verkrijgt om (een beperkt
aantal exemplaren van) de geleverde software openbaar te
maken en te verveelvoudigen binnen zijn eigen organisatie
komt echter nogal gekunsteld voor en het is niet zeker of de
rechter zo'n constructie accepteert. Dat geldt eens temeer
voor cloudtoepassingen, omdat elke gebruiker precies dezelfde versie van de software gebruikt die beschikbaar is op
de server van de leverancier. Het lijkt niet onwaarschijnlijk
dat die 'overdracht' simpelweg zal worden geïnterpreteerd
als een licentie in plaats van een overdracht van eigendom.
Indien deze overdracht wél tot gevolg heeft dat de gebruikers rechthebbenden worden op een ‘stukje’ intellectueel
eigendom, dan is het nog maar de vraag welk rechten deze
gebruikers dan hebben met betrekking tot het bewerken
van de broncode.

8

Zie ook Dick van Engelen, “Licenties in faillissement na het Nebula-arrest:
schuifelen tussen de scherven”, IER 2009/6.
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Voor deze gebruikers kan het bij in een eigen omgeving geïnstalleerde software van belang zijn om in het geval van een calamiteit toegang te hebben tot de broncode. Voor foutherstel,
updates, noodzakelijke doorontwikkelingen of het realiseren
van koppelingen met andere applicaties of databestanden, is
doorgaans toegang tot de broncode nodig. De overdracht van
een ‘stukje’ auteursrecht zal dus samen moeten gaan met het
recht op toegang tot en bewerken van de broncode. Voor wat
betreft de broncode kan met de gebruiker worden afgesproken dat toegang via een escrowagent, bijvoorbeeld een notaris, verloopt. Dat is de traditionele gang van zaken.
Bij een cloudtoepassing is dit echter niet gebruikelijk en zeker bij meerdere gebruikers die van dezelfde SaaS-software
gebruikmaken, ook niet wenselijk. SaaS-applicaties worden
immers juist centraal op eenvormige wijze onderhouden. Zeker bij meerdere gebruikers is het onwenselijk dat gebruikers
zelf aanpassingen doorvoeren, zelfs als ze daartoe al in staat
zouden zijn. Dat geldt evenzeer als de leverancier het loodje
legt. Indien meerdere gebruikers in staat zouden zijn om de
software te bewerken, bijvoorbeeld in het kader van foutherstel, of de software (laten) doorontwikkelen, dan ontstaat
bovendien de onwenselijke situatie dat door de verschillende
bewerkingen niet meer duidelijk is welke rechten aan wie
toebehoren. Deze afsplitsing is – zeker in het geval van een
cloudtoepassing – dan ook geen alternatief voor een goede
waarborgconstructie. Ononderbroken toegang tot data en de
clouddiensten worden hiermee immers niet veiliggesteld.
Deze problematiek zou wellicht (deels) voorkomen kunnen
worden door het afgesplitst auteursrecht maar één keer over
te dragen. Het ‘afgesplitste’ auteursrecht zou eenmalig (bij
voorbaat voor toekomstige wijzigingen in de software) kunnen worden overgedragen, bijvoorbeeld aan een stichting.
In dat geval kunnen de afzonderlijke gebruikers, anders dan
hierboven beschreven, dan geen eigen zakelijk recht ontlenen
aan de programmatuur. Slechts de stichting is rechthebbende
op een stukje afgesplitst auteursrecht. Licentienemers kunnen
met deze stichting overeenkomen dat zij bij een calamiteit bij
de leverancier (zoals een faillissement) een licentie krijgen van
de stichting om de programmatuur (de objectcode) te (blijven)
gebruiken en zo nodig broncode aan te passen (in het kader
van foutherstel en noodzakelijk onderhoud). Omdat de ‘stukjes’ auteursrecht maar één keer overgedragen kunnen worden, moet de leverancier dan zelf ook een licentie verkrijgen
van de stichting om de software te kunnen (blijven) gebruiken
en bewerken. Uiteraard moet de leverancier dan ook het recht
krijgen om sublicenties te verstrekken aan haar klanten. Het
exploitatierecht moet bij de leverancier liggen.
De overdracht van het ‘stukje’ auteursrecht moet dan tevens
de bevoegdheid omvatten om de broncode in te zien en te
wijzigen. Als die bevoegdheid niet wordt overgedragen, dan
heeft de stichting die bevoegdheid dus ook niet. In alle gevallen van gedeeltelijke overdracht blijft de software voor
een deel eigendom van de leverancier. Bij faillissement vallen de rechten op de software dus voor het deel dat niet is
overgedragen, in de boedel.
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Er lijkt minder bezwaar te zijn tegen deze éénmalige overdracht van het genoemde ‘stukje’ auteursrecht aan een stichting, dan de overdracht van ‘stukjes’ rechten en het ter beschikking stellen van de broncode aan meerdere gebruikers.9
Vruchtgebruik
In plaats van een licentie zou een vruchtgebruik ten behoeve
van de gebruikers misschien uitkomst kunnen bieden. Met
een geldig recht van vruchtgebruik kan de licentienemer het
vruchtgebruik tegen de auteursrechthebbende en andere partijen, met inbegrip van de curator en de opvolgers van de oorspronkelijke eigenaar inroepen. De rechter zou deze oplossing
echter als oneigenlijk gebruik van het recht kunnen bestempelen en het vruchtgebruik ongeldig kunnen verklaren.
Ook om andere redenen is het recht van vruchtgebruik vaak
niet aantrekkelijk voor de eigenaar van de IE-rechten. Zo
kan overdracht van het recht van vruchtgebruik naar Nederlands recht waarschijnlijk niet worden uitgesloten. Op
die manier kan de eigenaar worden geconfronteerd met een
opvolger van de oorspronkelijke houder van het recht van
vruchtgebruik zonder zijn toestemming. Ook praktisch gezien zijn er nogal wat haken en ogen. Zo moet er een notariële akte worden opgesteld om het vruchtgebruik te vestigen.

Continuïteit en de cloud
Zoals hiervoor reeds opgemerkt in de inleiding, is de 'hardheid' van traditionele escrowregelingen ook bij cloudtoepassingen niet meer zo zeker vanwege:
a) het Nebula-arrest: het recht van een curator om in bepaalde gevallen wanprestatie te plegen en de regeling
aan zijn laars te lappen;
b) technologische ontwikkelingen, waardoor het veiligstellen van enkel de broncode niet voldoende waarborgen biedt.
Voor de gebruiker is het belangrijk om min of meer ononderbroken toegang tot zijn eigen gegevens en de clouddiensten veilig te stellen. De sources en technische documentatie met betrekking tot de software en de clouddiensten, zou
het mogelijk moeten maken om de software aan te passen
en bug fixes en updates uit te voeren.
Uiteraard hangt de noodzaak en zwaarte van de maatregelen voor continuïteit van de softwaretoepassingen, diensten
en toegang tot gegevens ook af van de aard van de dienst,
software en gegevens. Wanneer het gaat om een niet-essentiële, dus niet-bedrijfskritische applicatie of dienst, waarbij
enige onderbreking wel aanvaardbaar is, wegen de kosten
van een zware continuïteitsoplossing al snel niet meer op
tegen de baten. Ook bij (standaard)software die eenvoudig off the shelf te vervangen is door een andere applicatie
met soortgelijke functionaliteiten, ligt een zware regeling
niet voor de hand. In zulke gevallen kan een reverse backup
van data bij de gebruiker of een datacentrum van gebrui-

9

Met overdracht aan meerdere gebruikers loopt de leverancier immers het
risico de waarde van zijn onderneming (of groep ondernemingen) uit te
hollen.
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ker voldoende zijn, mits de data dan compatibel zijn met de
nieuwe applicatie.
Hosting services-overeenkomst
Om de continuïteit te waarborgen kan met gebruikers
overeengekomen worden dat zij in het geval van een faillissement de afspraken met de hostingprovider overnemen
of voortzetten. Het risico wordt daarmee kleiner dat deze
provider de dienstverlening na het faillissement stopzet. Het
is echter nog maar zeer de vraag of afspraken met de hostingprovider over overneming van de kosten voor de SaaSdienstverlening voldoende zijn. Vaak zal een hostingpartij
niet willen meewerken aan een dergelijke constructie omdat dan met elke gebruiker een aparte hostingovereenkomst
moet worden aangegaan. Een meerpartijenovereenkomst
waarbij de hostingprovider en alle gebruikers partij zijn, zal
ook niet wenselijk zijn. En de gebruikers zullen op hun beurt
niet snel instemmen met een overname van de overeenkomst tussen leverancier en hostingprovider omdat de gebruikers dan ook de (mogelijke) schulden van de leverancier
op zich nemen. Hoewel zulke afspraken ervoor kunnen zorgen dat de gebruiker direct na een faillissement nog toegang
heeft tot zijn data, is het de vraag hoe de betrokken partijen
dit in de praktijk goed kunnen regelen. Bovendien is het voor
gebruikers niet duidelijk hoe de leverancier de hosting precies heeft geregeld. Een simpele maar tijdelijke oplossing is
het de hostingprovider een aantal maanden vooruit te betalen zodat het datacenter niet direct de stekker eruit trekt.
Overigens is hiermee de toegang tot de broncode nog steeds
niet zeker gesteld. En de curator kan wellicht het verdere
gebruik van de software verbieden door intrekking van de
licentieovereenkomst, indien dit in het belang van de gezamenlijke schuldeisers zou zijn. Mogelijk kan de curator met
een beroep op de IE-rechten die zich in de boedel bevinden,
dan bovendien de hostingpartij verbieden om gebruikers
toegang te verschaffen tot de applicatie en de data. Een alternatief voor een goede waarborgconstructie zijn dergelijke afspraken dus zeker niet.
Intellectual Asset Management plus escrow-/
waarborgstichting
Hiervoor is al besproken dat een volledige overdacht van
alle rechten aan gebruikers niet de voorkeur zal genieten
van leveranciers. Overdracht aan een aan de onderneming
gelieerde vennootschap geniet vaak wél de voorkeur. Om te
voorkomen dat de rechten op de software in de handen van
de curator vallen, kunnen de rechten in zijn geheel worden
overgedragen aan een andere rechtspersoon dan de leverancier die de operationele risico's draagt. De leverancier
draagt de rechten dus geheel over aan een aparte entiteit
(bijvoorbeeld een aparte IP-company of een holding). De
overdracht moet dan wel plaatsvinden tegen een reële prijs,
zowel om fiscale redenen als om benadeling van schuldeisers en aantasting van de overdracht te voorkomen. Bij faillissement van de leverancier (de risicodragende werkmaatschappij) vallen de rechten dan niet in de failliete boedel.
Op zijn beurt verleent de rechthebbende vennootschap dan
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een distributielicentie aan de leverancier waarmee de leverancier de boer op kan met het recht van (sub)licentie en het
recht om de software aan te passen en door te ontwikkelen. Daarbij kunnen ook de rechten op doorontwikkelingen,
nieuwe versies en aanpassingen voor de toekomst in principe bij voorbaat worden overgedragen.10
De IP-vennootschap of holding moet vrij blijven van risico
en moet dus ook geen licentieovereenkomsten aangaan, garanties verlenen of andere verplichtingen jegens de klanten
van de leverancier aannemen. Cruciaal is immers dat deze
vennootschap overeind blijft als de leverancier onverhoopt
failliet gaat, en niet wordt meegesleurd in de deconfiture.
Stichting waarborg
Naast het onderbrengen van de rechten op de software in
een aparte vennootschap, zijn ook verdere garanties nodig
om de voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid

van de software en data te waarborgen. Een goede oplossing voor het waarborgen van de continuïteit van cloudoplossingen is het optuigen van een stichting, die bij voorkeur
beschikt over (toegang tot) een server met een volledige kopie van de SaaS-applicatie en data van de gebruiker of groep
gebruikers, evenals toegang tot de broncode, technische
documentatie en relevante knowhow. De stichting is dus
tevens de escrowagent, maar ook veel meer dan dat. Voor
bedrijfskritische applicaties zal een goed ingerichte stichting moeten beschikken over een permanente real-time of
bijna real-time mirror-omgeving waardoor de gebruiker
eenvoudig en snel kan overschakelen naar deze fallbackdienst wanneer dat nodig is. Deze oplossing kan tegelijk ook
als back-up faciliteit van de data van de gebruiker of groep
gebruikers dienen.
Schematisch komt een dergelijke constructie er dan als
volgt uit te zien; zie figuur 1.

Figuur 1

10

Artikel 3:97 en 3:84 lid 2 BW. Ook daarbij geldt dat een reële prijs moet
worden gerekend om fiscale redenen en om te voorkomen dat sprake is van
een paulianeuze transactie.
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Bepaald kan worden dat de IP-company of holding aan de
stichting een ‘stukje’ auteursrecht overdraagt met de bevoegdheid om in het geval van een beschreven calamiteit de
broncode en documentatie aan te passen en te gebruiken in
het kader van de continuïteit voor de gebruikers. Op die manier krijgt de gebruiker extra zekerheid. In dat geval is immers ook continuïteit gewaarborgd in het geval de holding
in het faillissement wordt meegetrokken. Dat zal immers bij
de gebruiker een reële angst kunnen zijn, nu de gebruiker
vaak niet weet of de IP-company of holding wel echt risicovrij is.
De rechthebbende holding en de stichting bepalen dat de
stichting in het geval van een noodsituatie zo lang als nodig
is, de clouddiensten overneemt, met inbegrip van beheer en
onderhoud van de SaaS-applicatie. De gebruiker die deelneemt aan deze waarborgconstructie, kan in het geval van
een beschreven calamiteit bij de stichting een beroep doen
op deze overeenkomst. Bij faillissement richt de holding
dan een nieuwe werkmaatschappij op ter vervanging van
de failliete leverancier of verkoopt de rechten aan een derde
partij (uiteraard behalve het aan de stichting overgedragen
stukje). Daarna kan de nieuwe leverancier de clouddiensten
weer overnemen met eerbieding van de waarborgstichting.

Conclusie
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden om de positie van
de legitieme gebruiker van software te beschermen. Cloudoplossingen en juridische ontwikkelingen dwingen ons tot
heroverweging van bestaande oplossingen om de continuïteit te garanderen.
De combinatie van de overdracht van de rechten naar een
aparte, niet-risicodragende IP-company of holding in combinatie met een aparte special purpose stichting voor de
escrow-/waarborgafspraken met de gebruikers als begunstigden, lijkt ons de meest robuuste en betrouwbare oplossing. Eventueel kan worden overwogen om een afgesplitst
auteursrecht over te dragen aan die stichting. Bijkomend
voordeel is dat dan direct kan worden voorzien in een volledige, (bijna) real-time backup en een fallback systeem onder
beheer van de stichting.
Voor softwareleveranciers kan een dergelijke oplossing juist
ook een unique selling point zijn. Nu het bewustzijn van een
goede waarborgregeling voor SaaS-oplossingen bij afnemers groeit, zullen steeds meer klanten van hun leveranciers
eisen dat er een veilige oplossing wordt geboden waarmee
blijvende toegang tot de applicatie én data gegarandeerd
kan worden. Omdat steeds meer cruciale processen worden
aangestuurd of gefaciliteerd door computerprogrammatuur, zal het belang voor waarborging van continuïteit van
software en data ook alleen maar toenemen.
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Culpa in causa in technica: een verkenning van
de schuldvraag in het strafrecht bij een gehackt
hersenimplantaat
Computerrecht 2014/114
De afgelopen jaren is de technologische ontwikkeling in de zorg snel gegaan. Waar jaren geleden een
gehoorapparaat een technologisch hoogtepunt was,
kunnen chirurgen nu operaties volledig digitaal uitvoeren. Een interessante ontwikkeling is de Deep
Brain Stimulator (DBS). Bij het gebruik van technologische middelen als een DBS is in de wetenschap
momenteel nog weinig reflectie met betrekking tot
informatiebeveiliging en het strafrecht. Hoe dient
het Openbaar Ministerie te handelen als een patiënt
met een gehackte DBS een misdrijf begaat? In dit artikel zullen de auteurs deze vraag nader uitwerken.

De afgelopen jaren is de technologische ontwikkeling in de
zorg snel gegaan. Waar jaren geleden een gehoorapparaat
een technologisch hoogtepunt was, kunnen chirurgen nu
operaties volledig digitaal uitvoeren. Een interessante ontwikkeling is de Deep Brain Stimulator (DBS). Dit apparaat
kan in de hersenen worden geïmplanteerd bij mensen die
last hebben van onder andere depressies, de ziekte van Parkinson of epilepsie.2
Bij het gebruik van technologische middelen als een DBS is
in de wetenschap momenteel nog weinig reflectie met betrekking tot informatiebeveiliging en het strafrecht. Dat is
zorgelijk omdat het in sommige gevallen mogelijk is om medische implantaten te hacken.3 Stel nu dat het veranderen
van de instellingen van een DBS door middel van het hacken
van een DBS een verandering in het gedrag van de patiënt
tot gevolg heeft. Bij een dergelijke inbraak zou een patiënt
kunnen veranderen in een impulsieve agressieveling die
een misdrijf begaat. De Spaanse wetenschapper Delgado
demonstreerde dit in de jaren 60 met dierproeven op apen
en stieren. Deze dieren gingen agressief gedrag vertonen na
inbreng van een hersenimplantaat met een specifieke configuratie.4

In het vervolg van dit artikel worden de consequenties van
een configuratiewijziging bij een gehackte DBS behandeld
en worden de elementen in een eventuele strafzaak uiteengezet. De focus van dit artikel richt zich op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de patiënt. De aansprakelijkheid
van de leverancier en de hacker worden in dit artikel niet
nader besproken.

Hoe werkt hersenstimulatie?
Er zijn drie apparaten die op hoog niveau een rol spelen bij
een diepe hersenstimulatie.5 Het eerste component is het
implantaat zelf. Deze kan onder de borstkas geïmplanteerd
worden.6 Vanuit het implantaat loopt een lange draad naar
de hersenen.7 Aan het eind van deze draad bevinden zich
elektroden die in de diepere hersendelen worden geplaatst.
Deze elektroden worden gebruikt om therapie af te geven.8
De tweede component van een DBS systeem is de Patient
DBS Programmer (PDBSP).9 De patiënt kan dit apparaat gebruiken om zijn informatie uit te lezen of zijn therapie bij te
sturen. De laatste component is de Clinical DBS Programmer (CDBSP).10 Een neuroloog kan dit apparaat gebruiken
om DBS systemen te programmeren. Zo kan hij de therapie
instellen en instellingen vrijgeven zodat daarna de patiënt
zelf de instellingen kan afstellen. In dit artikel gaan we nader in op een gehackte of gestolen CDBSP.

Mogelijke kwetsbaarheden van Deep Brain
Stimulation
In 2012 publiceerde de United States Government Accountability Office (US GAO) een rapport over de informatiebeveiliging van medische implantaten.11 In het rapport stelt
de US GAO dat er een toename is van door wetenschappers
omschreven kwetsbaarheden in medische implantaten. De
meest verstrekkende kwetsbaarheden stellen volgens het
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rapport een aanvaller in staat om de instellingen van de therapie van een medisch implantaat aan te passen.12
Daarnaast is in de handleiding van enkele typen PDBSP en
CDBSP geen informatie te vinden over de authenticatie en
autorisatie, respectievelijk verificatie van de identiteit van
de gebruiker en verificatie dat deze persoon het apparaat
mag gebruiken.13 De onderdelen van een DBS-systeem zijn
vaak klein van omvang. Zo meet een veelgebruikt model,
de Activa, 22 cm x 10 cm x 4 cm en een ander model, de
N’Vision, 9.4 cm x 5.6 cm x 2.8 cm.14 Daarnaast wordt de
apparatuur wijdverbreid gebruikt; wereldwijd waren er
50.000 gebruikers in 2010.15 Hierdoor bestaat een reële kans
dat – bijvoorbeeld door diefstal – een DBS ooit bij een hacker terecht kan komen. Dit betekent dat het aannemelijk is
dat iedereen die een PDBSP of CDBSP in zijn bezit krijgt –
bijvoorbeeld door diefstal – deze naar eigen inzicht kan gebruiken en zodoende therapie instellingen kan aanpassen.16
Bij pacemakers van een leverancier, die ook DBS systemen
produceert, is al aangetoond dat deze pacemakers met relatief goedkope elektronica te hacken zijn.17 Onderzoekers
konden patiëntinformatie en therapie instellingen inzien en
manipuleren door communicatie tussen het implantaat en
het programmeerapparaat te onderscheppen.18 Het is niet
ondenkbaar dat dezelfde kwetsbaarheden in hersenimplantaten te vinden zijn.
Door middel van diefstal of informatiebeveiligingsfouten in
de CDBSP is het dus mogelijk dat een kwaadwillende in de
buurt van de patiënt de therapie instellingen van een patient zonder zijn of haar medeweten aanpast.

digheid aannemelijk.19 Zodoende bestaat een mogelijkheid
dat dit zich manifesteert in agressiviteit.20 Daarnaast zijn er
onderzoeken bekend die laten zien dat sommige therapie
instellingen resulteren in extra impulsiviteit van de patient.21 Hoewel een DBS ook in andere hersendelen – de diepe
hersenen – wordt toegepast, is het mogelijk dat een gehackte DBS invloed kan hebben op het gedrag.22 Dit betekent dat
de kans bestaat dat een persoon buiten zijn wil om gedreven kan worden tot gedragingen die mogelijk strafbaar zijn.
Indien een hacker/kwaadwillende de therapie instellingen
van een DBS zodanig aanpast dat dit de emoties (impulsiviteit) van de patiënt beïnvloedt, zodoende dat de patiënt
– gedreven door deze emoties – een strafbaar delict begaat,
kan worden afgevraagd hoe de schuldvraag moet worden
beantwoord. Het zou kunnen betekenen dat de gedragingen
van de feitelijke dader in dit geval niet (geheel) aan zijn eigen
schuld te wijten is. In dit artikel wordt de strafbaarstelling
van de feitelijke pleger nader uitgewerkt onder de aanname
dat er een sterke correlatie bestaat tussen de emotionele
gedragingen van de patiënt en de instellingen van de DBS.

Culpa in causa
Stel dat persoon X impulsief een mes pakt en dit mes, zonder enige aanleiding, in de rug van persoon Y steekt en die
vervolgens overlijdt. Persoon X heeft vier maanden geleden
een DBS ingebracht gekregen, omdat hij last had van ernstige epileptische aanvallen. Persoon Z heeft de DBS gehackt
en de therapie zodanig aangepast dat deze sindsdien de orbitofrontale cortex en de prefrontale cortex stimuleert. Het
Openbaar Ministerie zal dan moeten nagaan of persoon X
strafrechtelijk aansprakelijk is.

De mogelijke gevolgen
Moord, doodslag of dood door schuld
Bij een tumor in de orbitofrontale cortex of prefrontale cortex is een impact op het gedrag, de stemming of de taalvaar-

12

13
14

15

16
17

18
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zij de therapie instellingen van de pacemaker lezen en aanpassen. In andere gevallen was het mogelijk om de pacemaker programmer te misbruiken om een andere therapie in te stellen. Een programmer device kan in
handen komen van een kwaadwillende door diefstal uit het ziekenhuis of
door aankoop op een internetveiling website.
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afl. SP 2008, p. 129-142.
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D. Halperin et al., ‘Pacemakers and implantable cardiac defibrillators: Software radio attacks and zero-power defenses’, Security and Privacy 2008,
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Bij de delictsomschrijvingen van respectievelijk moord23 en
doodslag24 is een vorm van opzet vereist (doleuze delicten).25
Dit betekent dat de verdachte (persoon X) willens en wetens
heeft gehandeld en het slachtoffer (persoon Y) met opzet
heeft neergestoken. 26 In deze casus, waar persoon X impulsief handelt onder invloed van de veranderde therapie instellingen door het hacken van de DBS, is er geen sprake van
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26

C.H. de Kogel, De hersenen in beeld: Neurobiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van verklaring, reductie en preventie van criminaliteit,
Den Haag: Uitgeverij Boom juridische uitgevers 2008, p. 13.
‘Bejaarde man met hersentumor krijgt geen straf voor doden echtgenoot,
wel TBS opgelegd’, Omroep Brabant, 5 april 2013.
Science Magazine, Vol. 318, no. 5854, M.J. Frank et al, ‘Hold Your Horses:
Impulsivity, Deep Brain Stimulation, and Medication in Parkinsonism’,
American Association for the Advancement of Science 2007, p. 1309-1312.
Zie ook: D. Denys en P. van de Beek, “Enkele juridische aandachtspunten bij
Diepe Hersenstimulatie, NJB 2013/45, p. 3126-3208.
Zelma H.T. Kiss, ‘Clinical and Experimental Aspect of Deep Brain Stimulation’, 31st Annual International Conference of the IEEE EMBS 2009, p. 2-6.
Artikel 289 Sr.
Artikel 287 Sr.
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een vorm van opzet indien hij enkel handelt onder invloed
van de gehackte DBS. Mogelijk heeft persoon X het slachtoffer persoon Y altijd al willen doden. Dit zou echter moeten
blijken uit andere verklaringen en gedragingen van persoon
X.27 Persoon X zou dan altijd nog kunnen aanvoeren dat er
geen sprake was van een wil, enkel gedachten zijn niet strafbaar, de wil werd namelijk beïnvloed door de veranderde
instellingen van de gehackte DBS. Ook van voorwaardelijk
opzet is geen sprake aangezien persoon X zich niet willens
en wetens aan de aanmerkelijke kans heeft blootgesteld. In
dat geval is er geen sprake van enig waarschijnlijkheidsbewustzijn.28 Persoon X kan niet weten en verwachten dat dit
de gevolgen kunnen zijn van het inbrengen van een DBS.
Voor het Openbaar Ministerie blijft het mogelijk om persoon X te vervolgen voor dood door schuld (culpa).29 Voor
dit delict is geen opzet vereist. Dit wordt een culpoos delict
genoemd.30 Bij dergelijke delicten hoeft de handeling niet
te berusten op de wil maar wordt er wel een vorm van “onvoorzichtigheid, nalatigheid, of het gebrek aan voorzorg”, oftewel: schuld vereist.31
Voor culpa (schuld) is “grove schuld” vereist. Voor het beantwoorden van de schuldvraag moet worden uitgegaan
van de maatstaf van de gemiddelde mens. 32 Culpa kent materieelrechtelijk twee kanten: (1) de dader had anders moeten handelen en (2) de dader kon ook anders handelen.33 In
bovenstaande casus lijkt een beroep op dood door schuld
niet te slagen. Zo kon de dader niet anders handelen omdat
hij onder invloed was van zijn gehackte DBS, welke noodzakelijk was voor zijn gezondheid (het tegengaan van de
ernstige epileptische aanvallen). Daarnaast had persoon X
voorafgaand aan het inbrengen van de DBS deze gevolgen
niet kunnen overzien, omdat deze onder normale omstandigheden niet zou zijn opgetreden. Mocht er geen sprake
zijn van enige vorm van opzet of schuld dan zal de rechter
de verdachte vrijspreken.34

ning.35 De Hoge Raad bekijkt hierbij de vraag of de handeling van de verdachte redelijkerwijs is toe te rekenen aan
de verdachte. In de casus is echter duidelijk dat verdachte
persoon Y heeft neergestoken. Er is dus een causaal verband
tussen de handeling van persoon X en het letsel van persoon
Y. Mocht het dus onvoldoende duidelijk zijn in welke mate
de gehackte DBS het gedrag van persoon X heeft beïnvloed
en mocht het Openbaar Ministerie hierdoor enige vorm van
willen en weten (opzet) dan wel roekeloosheid (schuld) hebben aangenomen, dan is vervolging mogelijk. De verdachte
kan zich tijdens het proces wellicht nog beroepen op een
strafuitsluitingsgrond.
In de zaak Baflo werd aangevoerd dat het antidepressivum
‘paroxetine’ kan hebben bijgedragen aan de agressiviteit
van de verdachte.36 Het hof kwam tot de conclusie, na vele
deskundigen gehoord te hebben en overwegende dat er nog
veel wetenschappelijke kennis ontbreekt, dat met het oog
op de straftoemeting behoedzaamheid dient te worden
uitgegaan dat de verdachte als sterk verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt.37 De zaak Baflo
is te vergelijken met de “Prozac Killings”. In eerdere zaken
zijn mensen ontoerekeningsvatbaar verklaard door neurologische afwijkingen.38 In vergelijkbare zaken is een causaal
verband aangenomen tussen het agressief handelen van
mensen en het innemen van antidepressivum Prozac.39 Bij
ontoerekeningsvatbaarheid staat de volgende vraag centraal: was er ten tijde van het begaan van het strafbare feit
sprake van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de verdachte?40 In de casus
van de DBS kan persoon X zich hoogstwaarschijnlijk niet
ontoerekeningsvatbaar laten verklaren. Zijn geestelijke gebrek kwam namelijk door een externe hoedanigheid (een
hacker / kwaadwillende paste de instellingen van de DBS
zonder medeweten van de patiënt aan) en niet door een gebrekkige ontwikkeling of ziekte. Een beroep op een vorm
van overmacht ligt dan ook meer voor de hand.

Aangezien de wetenschappelijke kennis op het gebied van
neurobiologie en het beveiligen van medische implantaten
nog relatief beperkt is zal het wellicht moeilijk zijn te bewijzen of de gehackte DBS direct de oorzaak is (juridisch causaal verband) van het handelen van de verdachte. Het is in
een dergelijk geval niet uit te sluiten dat de rechter bepaalt
dat de verdachte wel uit eigen beweging heeft gehandeld.
Deze causaliteitsvraag zal uiteindelijk belangrijk zijn bij de
beoordeling van de verdachte. In het strafrecht wordt daarnaast ook gekeken naar een andere vorm van causaliteit. Is
het handelen van de verdachte wel de aanleiding van het
gevolg, in dit geval het letsel. Sinds 1978 hanteert de Hoge
Raad de causaliteit aan de hand van de redelijke toereke-

Mogelijk heeft ook een beroep op overmacht kans van slagen, meer specifiek absolute overmacht.41 Bij absolute overmacht is het voor de verdachte niet mogelijk om anders te
handelen.42 Men kan hierbij denken aan een verdachte die
handelt onder hypnose en enkel machinaal kan handelen.43
De vraag of een beroep op absolute overmacht slaagt komt
wederom neer op de vraag hoe experts het handelen van
verdachte verklaren. Komt dit door de aangepaste DBS-

27
28
29
30
31
32
33
34

39

Artikel 342 Sv.
HR 23 januari 2001, NJ 2001/241.
Artikel 307 Wetboek van Strafrecht.
De Hullu 2012, p. 219.
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instellingen of is dit te wijten aan zijn eigen gedragingen
(culpa in causa)?
Bij een beroep op een strafuitsluitingsgrond, zoals overmacht, wordt door de rechter getoetst aan de algemeen regulerende beginselen.44 In de huidige casus zal voornamelijk
worden gekeken of de verdachte enig verwijt kan worden
gemaakt (culpa in causa, eigen schuld). Indien een DBS ingebracht bij een patiënt wordt gehackt en deze strafbaar gaat
handelen, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging op grond van het feit dat de DBS vrijwillig ingebracht
is. De patiënt heeft zelf gekozen voor de behandeling en is
verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Hierbij is het
ook van belang hoe verwijtbaar dit voorzienbaar handelen
is. Kan de patiënt van tevoren weten dat het risico bestaat
dat de DBS kan worden gehackt en dat dit zijn handelen zal
gaan beïnvloeden?
Los van het strafrechtelijke vraagstuk van de patiënt bij een
eventueel misdrijf, is eventueel ook de producent civielrechtelijk aansprakelijk.45 Deze dient namelijk een conform en
veilig product te leveren. Ook de arts die een DBS inbrengt
en op de hoogte van de mogelijke kwetsbaarheden van een
DBS is gaat wellicht niet vrijuit. Zo dient hij te handelen in
het belang van de patiënt en dient hij de patiënt volledig
te informeren.46 Over de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van de patiënt valt het nodige op te merken. Zo kan worden
betrokken of de patiënt op de hoogte is van de mogelijke
kwetsbaarheden van de DBS en de mogelijke consequenties
kan overzien.
Mocht een beroep op overmacht slagen, omdat blijkt dat
het delict is te wijten aan de aangepaste instellingen van de
DBS, zal de verdachte worden ontslagen van alle rechtsvervolging dan wel, bij een culpoos delict, worden vrijgesproken.47 Echter, de praktijk leert dat een beroep op overmacht
vaak niet slaagt.48

Conclusie

Een voor medische doeleinden geïmplanteerd implantaat
kan relatief eenvoudig worden gehackt. Indien een DBS
wordt gehackt en de hacker de therapie aanpast is de kans
aanwezig dat de patiënt door de nieuwe therapie agressief
gaat handelen en een misdrijf begaat. Indien de DBS door
een derde wordt gehackt, zou volgens ons de hacker vervolgd moeten worden. De patiënt heeft immers verminderde interne controle over zijn geest en kan zich dus niet
bewust weren tegen de externe beïnvloeding van de hacker.
De patiënt zal hoogstwaarschijnlijk niet door het Openbaar
Ministerie strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld,
aangezien de bestanddelen uit de delictsomschrijving niet
vervult kunnen worden. Er is namelijk geen sprake van de
vereiste bestanddelen van opzet of verwijtbaarheid bij deze
delicten. Mocht het Openbaar Ministerie toch overgaan tot
vervolging lijkt het voor de hand te liggen dat er sprake is
van een vorm van absolute overmacht. Dit alles heeft wellicht tot gevolg dat de feitelijke verdachte (de patiënt) niet
kan worden veroordeeld. Daarnaast zijn hackers in de praktijk lastig te traceren. In een maatschappij waar het strafrecht zich telkens meer richt op vergelding is het onwaarschijnlijk dat de slachtoffers hier vrede mee hebben.
Het blijft daarnaast de vraag hoe deskundigen aankijken
tegen de handelingen van de verdachte met DBS implantaat. In de praktijk slaagt een beroep op een strafuitsluitingsrond maar zelden. Ons strafrechtelijk systeem is gebaseerd op het idee dat iedereen verantwoordelijk is voor
zijn eigen handelen en ook invloed kan uitoefenen op zijn of
haar eigen handelen. Mocht een deskundige bepalen dat het
slachtoffer toch enige invloed heeft kunnen uitoefenen op
zijn handelen, dan zal – ondanks de gehackte DBS – strafrechtelijke aansprakelijkheid volgen omdat de dader, de
patiënt enig verwijt kan worden gemaakt. Naar onze mening moeten medische implantaten beter worden beveiligd
tegen hackers en moet er meer onderzoek worden gedaan
naar de strafrechtelijke gevolgen van mensen die handelen
onder invloed van gehackte implantaten.

Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk een DBS te
hacken en de therapie instellingen zonder medeweten van
de patiënt aan te passen. De gevolgen voor de patiënt bij wie
een DBS is ingebracht kunnen in dat geval groot zijn. Zo zou
de patiënt door de “gemanipuleerde stimulering” van zijn
hersenen een andere (impulsieve) persoonlijkheid kunnen
krijgen.
Nieuwe medische, technologische ontwikkelingen en toepassingen reflecteren te weinig op informatiebeveiliging.
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p. 505-516.
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Een belangrijke uitspraak van het Hof waarbij hij Google oplegt om zoekresultaten te verwijderen die ‘gelet op de verstreken tijd ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of
bovenmatig zijn ten aanzien van het doel van de betrokken
verwerking’.
In zaak C-131/12, betreffende een verzoek om een prejudiciele beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door
de Audiencia Nacional (Spanje) bij beslissing van 27 februari
2012, ingekomen bij het Hof op 9 maart 2012, in de procedure
Google Spain SL, Google Inc.
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Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario
Costeja González,
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samengesteld als volgt: V. Skouris, president, K. Lenaerts,
vicepresident, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von
Danwitz, M. Safjan, kamerpresidenten, J. Malenovský,
E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, M. Berger, A. Prechal
en E. Jarašiūnas, rechters,
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– Google Spain SL en Google Inc., vertegenwoordigd door
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1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft
de uitlegging van de artikelen 2, sub b en d, 4, lid 1, sub a en
c, 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz.
31) en van artikel 8 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie (hierna: “Handvest”).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Google Spain SL (hierna: “Google
Spain”) en Google Inc. en anderzijds het Agencia Española de
Protección de Datos (agentschap voor de gegevensbescherming; hierna: “AEPD”) en M. Costeja González, betreffende
een besluit van dit agentschap waarbij gevolg is gegeven aan
de door Costeja González tegen deze twee vennootschappen ingediende klacht en waarbij Google Inc. is gelast de
nodige maatregelen te nemen om de persoonsgegevens betreffende Costeja González uit zijn index te verwijderen en
voor de toekomst de toegang tot deze gegevens te verhinderen.
Toepasselijke bepalingen
Recht van de Unie
3
Richtlijn 95/46, die volgens artikel 1 ervan tot doel
heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens
de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden
van natuurlijke personen, inzonderheid van het recht op
persoonlijke levenssfeer, te waarborgen alsmede de belemmeringen voor het vrije verkeer van die gegevens op te heffen, vermeldt in de punten 2, 10, 18 tot en met 20 en 25 van
de considerans ervan het volgende:
“(2)
Overwegende dat de systemen voor de verwerking van gegevens ten dienste van de mens staan; dat zij
de fundamentele rechten en vrijheden en inzonderheid
de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen,
ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, moeten eerbiedigen en tot [...] het welzijn van de individuen moeten
bijdragen;
[...]
(10)
Overwegende dat met de nationale wetgevingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens de
eerbiediging moet worden gewaarborgd van de fundamentele rechten en vrijheden, en met name van het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat tevens in artikel 8 van het [op 4 november 1950 te Rome
ondertekende] Europese Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in
de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht is
erkend; dat derhalve de onderlinge aanpassing van deze
wetgevingen niet tot een verzwakking van de aldus geboden bescherming mag leiden, maar juist erop gericht
moet zijn een hoog beschermingsniveau in de Gemeenschap te waarborgen;
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[...]
(18)
Overwegende dat om te voorkomen dat een
persoon wordt uitgesloten van de bescherming waarop
hij krachtens deze richtlijn recht heeft, alle verwerkingen van persoonsgegevens in de Gemeenschap moeten
worden uitgevoerd overeenkomstig de wetgeving van
een van de lidstaten; dat in dit verband de verwerking
die wordt uitgevoerd door een persoon namens een voor
de verwerking verantwoordelijke die in een lidstaat is
gevestigd, door het recht van die Staat dient te worden
geregeld;
(19)
Overwegende dat de vestiging op het grondgebied van een lidstaat het effectief en daadwerkelijk
uitoefenen van activiteiten door een vaste vestiging veronderstelt; dat de rechtsvorm van een dergelijke vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor of om een dochteronderneming met rechtspersoonlijkheid, hier niet
doorslaggevend is; dat, wanneer een en dezelfde voor de
verwerking verantwoordelijke gevestigd is op het grondgebied van verscheidene lidstaten, met name door middel van een dochteronderneming, hij dient te waarborgen, in het bijzonder om elke vorm van wetsontduiking
te voorkomen, dat elk van de vestigingen voldoet aan de
verplichtingen die het nationale recht aan de activiteiten
stelt;
(20)
Overwegende dat de vestiging in een derde
land van de voor de verwerking verantwoordelijke de
bescherming van personen waarin de onderhavige richtlijn voorziet, niet in de weg mag staan; dat in dit geval
de verwerking moet worden geregeld door het recht van
de lidstaat waarin de gebruikte middelen zich bevinden,
en dat gewaarborgd moet worden dat de rechten en verplichtingen waarin de onderhavige richtlijn voorziet, in
de praktijk worden geëerbiedigd;
[...]
(25)
Overwegende dat de beginselen van de bescherming enerzijds tot uiting moeten komen in de verplichtingen die aan de personen [...] die de verwerkingen uitvoeren, worden opgelegd, verplichtingen die met name
betrekking hebben op de kwaliteit van de gegevens, de
technische beveiliging, de aanmelding bij de toezichthoudende autoriteit en de omstandigheden waarin de
verwerking kan worden uitgevoerd, en anderzijds in het
feit dat aan personen wier gegevens het voorwerp van
verwerkingen zijn, het recht wordt verleend om daarvan
in kennis te worden gesteld, tot die gegevens toegang
te krijgen, de rectificatie ervan te verlangen en zelfs om
zich in bepaalde omstandigheden tegen verwerking te
verzetten.”
4
Artikel 2 van richtlijn 95/46 bepaalt dat “[i]n de zin
van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a)

,persoonsgegevens’, iedere informatie betreffende
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon, hierna ‚betrokkene’ te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
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b)

d)

hand van een identificatienummer of van een of meer
specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of
haar fysieke, fysiologische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit;
‚verwerking van persoonsgegevens’, hierna ‚verwerking’ te noemen, elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al
dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
[...]
‚voor de verwerking verantwoordelijke’, de natuurlijke
of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of
enig ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor de verwerking
worden vastgesteld bij nationale of communautaire
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, kan in het
nationale of communautaire recht worden bepaald wie
de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens
welke criteria deze wordt aangewezen;

[...]”
5
Artikel 3 van die richtlijn, “Werkingssfeer”, bepaalt
in lid 1 ervan:
“De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op
de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens, alsmede op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te
worden opgenomen.”
6
Artikel 4 van diezelfde richtlijn, “Toepasselijk nationaal recht”, luidt als volgt:
“1. Elke lidstaat past zijn nationale, ter uitvoering van
deze richtlijn vastgestelde bepalingen toe op de verwerking van persoonsgegevens indien:
a) die wordt verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging op het grondgebied van de
lidstaat van de voor de verwerking verantwoordelijke; wanneer dezelfde verantwoordelijke
een vestiging heeft op het grondgebied van verscheidene lidstaten, dient hij de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat elk van
die vestigingen voldoet aan de verplichtingen
die worden opgelegd door de toepasselijke nationale wetgeving;
b) de voor de verwerking verantwoordelijke niet
gevestigd is op het grondgebied van de lidstaat,
maar in een plaats waar de nationale wet uit
hoofde van het internationale publiekrecht van
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toepassing is;
de voor de verwerking verantwoordelijke persoon niet gevestigd is op het grondgebied van
de Gemeenschap en voor de verwerking van
persoonsgegevens gebruik maakt van al dan
niet geautomatiseerde middelen die zich op het
grondgebied van genoemde lidstaat bevinden,
behalve indien deze middelen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap slechts
voor doorvoer worden gebruikt.
In de in lid 1, sub c, bedoelde omstandigheden moet
de voor de verwerking verantwoordelijke een op
het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde vertegenwoordiger aanwijzen, onverminderd
rechtsvorderingen die tegen de voor de verwerking
verantwoordelijke zelf kunnen worden ingesteld.”

c)

2.

7
In hoofdstuk II, afdeling I, “Beginselen betreffende
de kwaliteit van de gegevens”, van richtlijn 95/46, bepaalt
artikel 6 van die richtlijn het volgende:
“1. De lidstaten bepalen dat de persoonsgegevens:
a) eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt;
b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden moeten worden
verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op
een wijze de onverenigbaar is met die doeleinden.
Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt niet als onverenigbaar beschouwd,
mits de lidstaten passende garanties bieden;
c) toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij
vervolgens worden verwerkt;
d) nauwkeurig dienen te zijn en, zo nodig, dienen
te worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen dienen te worden getroffen om de gegevens
die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verzameld of waarvoor zij vervolgens
worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig
zijn, uit te wissen of te corrigeren;
e) in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan voor de verwezenlijking van
de doeleinden waarvoor zij worden verzameld
of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is.
De lidstaten voorzien in passende waarborgen
voor persoonsgegevens die langer dan hierboven bepaald voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
2. Op de voor de verwerking verantwoordelijke rust de
plicht om voor de naleving van het bepaalde in lid 1
zorg te dragen.”
8
In hoofdstuk II, afdeling II, van richtlijn 95/46, “Beginselen betreffende de toelaatbaarheid van gegevensverwerking”, bepaalt artikel 7 van die richtlijn het volgende:
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“De lidstaten bepalen dat de verwerking van persoonsgegevens slechts mag geschieden indien:
[...]
f) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van
het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de
gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die
aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van artikel 1, lid 1, van deze richtlijn, niet prevaleren.”
9
Artikel 9 van deze richtlijn, “Verwerking van persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting”, luidt als volgt:
“De lidstaten voorzien voor de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke of voor
artistieke of literaire doeleinden in uitzonderingen op
en afwijkingen van de bepalingen van dit hoofdstuk
en van de hoofdstukken IV en VI uitsluitend voor zover
deze nodig blijken om het recht op persoonlijke levenssfeer te verzoenen met de regels betreffende de vrijheid
van meningsuiting.”
10
Artikel 12 van diezelfde richtlijn, “Recht van toegang”, bepaalt:
“De lidstaten waarborgen elke betrokkene het recht van
de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen:
[...]
b) naargelang van het geval, de rectificatie, de uitwissing of de afscherming van de gegevens waarvan
de verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van deze richtlijn, met name op grond van het
onvolledige of onjuiste karakter van de gegevens;
[...]”
11
Artikel 14 van richtlijn 95/46, “Recht van verzet
van de betrokkene”, luidt als volgt:
“De lidstaten kennen de betrokkene het recht toe:
a) zich ten minste in de gevallen, bedoeld in artikel 7,
sub e en f, te allen tijde om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met
zijn bijzondere situatie ertegen te verzetten dat
hem betreffende gegevens het voorwerp van een
verwerking vormen, behoudens andersluidende
bepalingen in de nationale wetgeving. In geval van
gerechtvaardigd verzet mag de door de voor de verwerking verantwoordelijke persoon verrichte verwerking niet langer op deze gegevens betrekking
hebben;
[...]”
12
Artikel 28 van deze richtlijn, “Toezichthoudende
overheid”, luidt als volgt:
“1
Elke lidstaat bepaalt dat een of meer autoriteiten worden belast met het toezicht op de toepassing op
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zijn grondgebied van de ter uitvoering van deze richtlijn
door de lidstaten vastgestelde bepalingen.
[...]
3.
Elke toezichthoudende autoriteit beschikt met
name over:
– onderzoeksbevoegdheden, zoals het recht van toegang tot gegevens die het voorwerp vormen van een
verwerking en het recht alle inlichtingen in te winnen die voor de uitoefening van haar toezichtstaak
noodzakelijk zijn;
– effectieve bevoegdheden om in te grijpen, zoals [...]
de bevoegdheid om afscherming, uitwissing of vernietiging van gegevens te gelasten, dan wel een verwerking voorlopig of definitief te verbieden [...];
– [...]
Tegen beslissingen van de toezichthoudende autoriteit
kan beroep bij de rechter worden aangetekend.
4.
Een ieder kan in eigen persoon of door middel
van een vereniging die als zijn vertegenwoordiger optreedt bij elke toezichthoudende autoriteit een verzoek
indienen met betrekking tot de bescherming van zijn
rechten en vrijheden in verband met de verwerking van
persoonsgegevens. Hij wordt van het gevolg dat daaraan
wordt gegeven in kennis gesteld.
[...]
6.
Elke toezichthoudende autoriteit is bevoegd,
ongeacht welk nationaal recht op de betrokken verwerking van toepassing is, op het grondgebied van haar eigen lidstaat de haar overeenkomstig lid 3 verleende bevoegdheden uit te oefenen. Elke autoriteit kan door een
autoriteit van een andere lidstaat worden verzocht haar
bevoegdheden uit te oefenen.
De toezichthoudende autoriteiten werken onderling samen voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering
van hun taken, met name door de uitwisseling van alle
nuttige inlichtingen.
[...]”
Spaans recht
13
Richtlijn 95/46 is omgezet in Spaans recht bij de organieke wet nr. 15/1999 van 13 december 1999 betreffende
de bescherming van persoonsgegevens (BOE nr. 298 van 14
december 1999, blz. 43088).
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
14
Op 5 maart 2010 heeft Costeja González, Spaans
onderdaan en wonende te Spanje, bij de AEPD een klacht
ingediend tegen La Vanguardia Ediciones SL, uitgeefster
van een dagblad met grote oplage in met name Catalonië
(Spanje) (hierna: “La Vanguardia”) en tegen Google Spain en
Google Inc. Deze klacht was gebaseerd op de omstandigheid
dat wanneer een internetgebruiker Costeja González’ naam
ingaf in de zoekmachine van het Googleconcern (hierna:
“Google Search”), er koppelingen verschenen naar twee pagina’s van het dagblad La Vanguardia van respectievelijk 19
januari en 9 maart 1998, met daarin een aankondiging met
de naam van Costeja González betreffende een verkoop per
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opbod van gebouwen in het kader van een beslag ter terugvordering van socialezekerheidsschulden.
15
Met deze klacht verzocht Costeja González de
AEPD ten eerste La Vanguardia te gelasten hetzij deze pagina’s te verwijderen of zodanig te wijzigen dat zijn persoonsgegevens niet langer werden getoond, hetzij deze gegevens te beschermen via bepaalde door de zoekmachines
geboden instrumenten. Ten tweede verzocht hij de AEPD
Google Spain of Google Inc. te gelasten zijn persoonsgegevens te verwijderen of te maskeren, zodat deze niet meer in
de zoekresultaten en in de koppelingen van La Vanguardia
zouden verschijnen. Costeja González heeft in dit verband
gesteld dat het ten aanzien van hem toegepaste beslag sedert meerdere jaren volledig was afgehandeld en dat de vermelding ervan inmiddels elke relevantie had verloren.
16
Bij beslissing van 30 juli 2010 heeft de AEPD dit
verzoek afgewezen voor zover het La Vanguardia betrof,
waarbij de AEPD heeft geoordeeld dat de publicatie van de
betrokken informatie door La Vanguardia een wettelijke
grondslag had aangezien zij op last van de minister van Arbeid en Sociale Zaken had plaatsgevonden en ertoe strekte
aan de openbare verkoop een maximale publiciteit te geven
om zoveel mogelijk bieders aan te trekken.
17
Daarentegen is dezelfde klacht gegrond verklaard
voor zover zij tegen Google Spain en Google Inc. was ingesteld. De AEPD heeft geoordeeld dat de exploitanten van
zoekmachines onder de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens vallen daar zij persoonsgegevens verwerken waarvoor zij verantwoordelijk zijn en zij
optreden als tussenpersoon in de informatiemaatschappij.
Volgens haar kan zij de verwijdering van gegevens gelasten
en exploitanten van zoekmachines de toegang tot bepaalde
gegevens ontzeggen wanneer zij van mening is dat de lokalisatie en de verspreiding ervan kunnen leiden tot een
aantasting van het grondrecht op gegevensbescherming en
van de waardigheid van personen in ruime zin, wat tevens
de eenvoudige wens van de betrokkene omvat dat derden
deze gegevens niet kennen. De AEPD heeft geoordeeld dat
deze verplichting rechtstreeks voor exploitanten van zoekmachines kan gelden, waarbij het niet noodzakelijk is dat
de gegevens of de informatie worden verwijderd van de
website waarop zij zijn geplaatst, met name niet wanneer
het behoud van deze informatie op deze site een wettelijke
grondslag heeft.
18
Google Spain en Google Inc. hebben tegen deze beslissing afzonderlijk beroep ingesteld bij de Audiencia Nacional, die deze twee beroepen heeft gevoegd.
19
In haar verwijzingsbeslissing zet deze rechterlijke
instantie uiteen dat deze beroepen de vraag doen rijzen
naar de plichten van exploitanten van zoekmachines inzake
de bescherming van persoonsgegevens van betrokken personen, die niet wensen dat bepaalde informatie, die door
derden op het internet is gepubliceerd en die hun persoonsgegevens bevat op basis waarvan deze informatie met deze
personen in verband kan worden gebracht, oneindig wordt
gelokaliseerd, geïndexeerd en ter beschikking van internetgebruikers wordt gesteld. Het antwoord op deze vraag
hangt af van de wijze waarop richtlijn 95/46 moet worden
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uitgelegd in de context van deze technologieën, die na de
publicatie van deze richtlijn hun intrede hebben gedaan.
20
Daarop heeft de Audiencia Nacional de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
“1) Met betrekking tot de territoriale werkingssfeer van
richtlijn [95/46] en bijgevolg van de Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming:
a) Moet worden aangenomen dat er sprake is van
,vestiging’ in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van
[richtlijn 95/46] in een of meerdere van de volgende gevallen:
– wanneer de exploitant van een zoekmachine in een lidstaat een bijkantoor of dochteronderneming opricht ten behoeve van de
promotie en verkoop van door deze zoekmachine aangeboden advertentieruimte en
waarvan de activiteiten op de inwoners van
die lidstaat zijn gericht;
of
– wanneer de moedermaatschappij een
dochteronderneming in die lidstaat aanwijst als haar vertegenwoordigster en verantwoordelijke voor de verwerking van
twee concrete bestanden met de gegevens
van de klanten die reclameovereenkomsten met die onderneming hebben gesloten,
of
– wanneer het bijkantoor of de dochteronderneming gevestigd in een lidstaat, klachten en sommaties van zowel betrokkenen
als de bevoegde autoriteiten betreffende de
handhaving van het recht van gegevensbescherming doorzendt aan de moedermaatschappij, die buiten de Europese Unie is gevestigd, zelfs wanneer die samenwerking
vrijwillig is?
b) Moet artikel 4, lid 1, sub c, van [richtlijn 95/46]
aldus worden uitgelegd dat er sprake is van
,gebruikmaking van middelen die zich op het
grondgebied van genoemde lidstaat bevinden’,
– wanneer een zoekmachine gebruik maakt
van spiders of robots voor het lokaliseren
en indexeren van gegevens op internetpagina’s die zich op servers in die lidstaat bevinden, of
– wanneer deze een bij die lidstaat behorende domeinnaam gebruikt en de zoekopdrachten en resultaten stuurt aan de hand
van de taal van die lidstaat?
c) Kan de tijdelijke opslag van de door internetzoekmachines geïndexeerde informatie worden
aangemerkt als gebruikmaking van middelen in
de zin van artikel 4, lid 1, sub c, van [richtlijn
95/46]? Zo ja, kan dit aanknopingscriterium dan
als vervuld worden beschouwd wanneer de on-
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2)

3)

derneming op grond van concurrentieoverwegingen weigert de plaats aan te geven waar zij
deze indexen opslaat?
d) Los van het antwoord op de voorgaande vragen
en met name voor het geval dat het Hof meent
dat niet is voldaan aan de aanknopingscriteria
van artikel 4 van [...] richtlijn [95/46]:
Moet [richtlijn 95/46], in het licht van artikel 8
van het [Handvest], worden toegepast in de lidstaat waar zich het zwaartepunt van het geschil
bevindt en waar een meer doeltreffend toezicht
op de rechten van de burgers van de [...] Unie
mogelijk is?
In verband met de activiteit van de zoekmachines
als leveranciers van content met betrekking tot
[richtlijn 95/46]:
a) wat de activiteit van [Google Search], als leverancier van content, betreft, bestaande in
het vinden van door derden op internet gepubliceerde of opgeslagen informatie, het automatisch indexeren ervan, het tijdelijk opslaan
ervan en ten slotte het ter beschikking stellen
ervan aan internetgebruikers in een bepaalde
volgorde, wanneer die informatie persoonsgegevens van derden bevat, moet een activiteit als
hierboven omschreven worden geacht te vallen
onder het begrip ‚verwerking van persoonsgegevens’ in artikel 2, sub b, van [richtlijn 95/46]?
b) Indien het antwoord op de voorgaande vraag
bevestigend luidt, en nog steeds in verband met
een activiteit als boven omschreven:
Moet artikel 2, sub d, van [richtlijn 95/46] aldus worden uitgelegd dat de onderneming die
[Google Search] exploiteert, de ,voor de verwerking verantwoordelijke’ is met betrekking tot
de persoonsgegevens op de internetpagina’s die
zij indexeert?
c) Indien het antwoord op de voorgaande vraag
bevestigend luidt:
Kan de [AEPD] ter bescherming van de rechten
van de artikelen 12, sub b, en 14, [eerste alinea],
sub a, van [richtlijn 95/46] zich rechtstreeks
tot [Google Search] richten en verlangen dat zij
door derden gepubliceerde gegevens uit haar
indexen verwijdert, zonder zich eerst of tegelijkertijd te wenden tot de houder van de internetpagina waarop zich die informatie bevindt?
d) Indien het antwoord op deze laatste vraag bevestigend luidt:
Vervalt de verplichting van de exploitant van de
zoekmachine om deze rechten te beschermen
wanneer de informatie waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen, door derden rechtmatig is gepubliceerd en op de oorspronkelijke internetpagina gehandhaafd blijft?
Met betrekking tot de omvang van het recht op verwijdering en/of het recht op verzet tegen de verwerking van de gegevens betreffende de betrokkene, in
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het kader van het recht te worden vergeten, wordt
de volgende vraag voorgelegd:
Moet het in artikel 12, sub b, van [richtlijn 95/46] bedoelde recht op uitwissing en afscherming van persoonsgegevens en het in artikel 14, [eerste alinea],
sub a, van [richtlijn 95/46] bedoelde recht van verzet
tegen de verwerking ervan aldus worden uitgelegd
dat de betrokkene zich tot de exploitant van de zoekmachine kan wenden teneinde de indexering van zijn
persoon betreffende informatie te verhinderen die op
internetpagina’s van derden zijn gepubliceerd, daarbij als zijn wens te kennen gevend dat deze informatie niet bekend wordt bij internetgebruikers wanneer
deze hem naar zijn mening schade kan berokkenen,
of vergeten wordt, hoewel het om door derden rechtmatig gepubliceerde informatie gaat?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Tweede vraag, sub a en b, betreffende de materiële
werkingssfeer van richtlijn 95/46
21
Met zijn tweede vraag, sub a en b, die allereerst
moet worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in
wezen te vernemen of artikel 2, sub b, van richtlijn 95/46
aldus moet worden uitgelegd dat de activiteit van een content aanleverende zoekmachine, die erin bestaat door derden op internet gepubliceerde of opgeslagen informatie te
vinden, automatisch te indexeren, tijdelijk op te slaan en,
ten slotte, in een bepaalde volgorde ter beschikking te stellen aan internetgebruikers, moet worden gekwalificeerd
als “verwerking van persoonsgegevens” in de zin van deze
bepaling, wanneer die informatie persoonsgegevens bevat.
Bij een bevestigend antwoord wenst de verwijzende rechter
bovendien te vernemen of dit artikel 2, sub d, aldus moet
worden uitgelegd dat de exploitant van een zoekmachine
moet worden geacht de “verantwoordelijke” te zijn voor de
verwerking van persoonsgegevens, in de zin van deze bepaling.
22
Volgens Google Spain en Google Inc. kan de activiteit van zoekmachines niet worden geacht een verwerking
te vormen van de gegevens die zijn gepubliceerd op de webpagina’s van derden die in de zoekresultatenlijst worden
weergegeven, daar deze zoekmachines de via het internet
toegankelijke informatie in hun geheel behandelen zonder
daarbij een onderscheid te maken tussen persoonsgegevens
en andere informatie. Bovendien kan de exploitant van een
zoekmachine, gesteld al dat deze activiteit als “verwerking
van gegevens” moet worden gekwalificeerd, niet worden
geacht de “verantwoordelijke” voor deze verwerking te zijn
daar hij deze gegevens niet kent en niet controleert.
23
Daarentegen zijn Costeja González, de Spaanse, de
Italiaanse, de Oostenrijkse en de Poolse regering en de Europese Commissie van mening dat deze activiteit duidelijk
een “verwerking van gegevens” behelst in de zin van richtlijn 95/46, die verschilt van de gegevensverwerking door
webredacteurs en in vergelijking daarmee andere doelstellingen nastreeft. De exploitant van een zoekmachine is
“verantwoordelijk” voor de door hem verrichte gegevens-
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verwerking aangezien hij het doel van en de middelen voor
deze verwerking vaststelt.
24
Volgens de Griekse regering vormt de betrokken
activiteit een dergelijke “verwerking”, maar kunnen de bedrijven die deze machines exploiteren – voor zover de zoekmachines louter als medium fungeren – niet worden geacht
“verantwoordelijken” te zijn, tenzij zij langer dan technisch
noodzakelijk is gegevens in een “tijdelijk” of “cachegeheugen” opslaan.
25
In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel
2, sub b, van richtlijn 95/46 de “verwerking van persoonsgegevens” omschrijft als “elke bewerking of geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan
niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op
enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens”.
26
Aangaande in het bijzonder het internet, heeft het
Hof reeds geoordeeld dat het plaatsen van persoonsgegevens op een internetpagina als een dergelijke “verwerking”
in de zin van artikel 2, sub b, van richtlijn 95/46 moet worden
aangemerkt (zie arrest Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596,
punt 25).
27
Aangaande de in het hoofdgeding aan de orde
zijnde activiteit, wordt niet betwist dat de door de zoekmachines gevonden, geïndexeerde, bewaarde en aan de
gebruikers ervan ter beschikking gestelde gegevens tevens
gegevens bevatten over geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke personen en dus “persoonsgegevens” in de zin
van artikel 2, sub a, van deze richtlijn.
28
Bijgevolg moet worden vastgesteld dat door geautomatiseerd, onophoudelijk en systematisch op het internet te zoeken naar aldaar gepubliceerde informatie, de
exploitant van een zoekmachine dergelijke gegevens “verzamelt”, die hij vervolgens via zijn indexeringsprogramma’s
“opvraagt”, “vastlegt” en “ordent”, op zijn servers “bewaart”
en, in voorkomend geval, “verstrekt aan” en “ter beschikking stelt van” zijn gebruikers in de vorm van resultatenlijsten van hun zoekopdrachten. Aangezien deze verrichtingen
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk door artikel 2, sub b, van
richtlijn 95/46 worden beoogd, moeten zij als “verwerking”
in de zin van deze bepaling worden gekwalificeerd, zonder
dat het daarbij van belang is dat de exploitant van de zoekmachine dezelfde verrichtingen tevens op andere soorten
informatie toepast en daarbij geen onderscheid maakt tussen deze informatie en de persoonsgegevens.
29
Aan de voorgaande vaststelling wordt evenmin
afgedaan door de omstandigheid dat deze gegevens reeds
op het internet zijn gepubliceerd en niet door deze zoekmachine zijn gewijzigd.
30
Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat ook wanneer
de door artikel 2, sub b, van richtlijn 95/46 beoogde verrichtingen uitsluitend betrekking hebben op informatie die
reeds ongewijzigd in de media is gepubliceerd, zij als een
dergelijke verwerking moeten worden gekwalificeerd. Het
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Hof heeft in dit verband immers opgemerkt dat bij een algemene afwijking van de toepassing van richtlijn 95/46 in een
dergelijke hypothese deze richtlijn grotendeels zinloos zou
worden (zie in die zin arrest Satakunnan Markkinapörssi en
Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, punten 48 en 49).
31
Bovendien vloeit uit de omschrijving in artikel 2,
sub b, van richtlijn 95/46 voort dat, hoewel de wijziging
van persoonsgegevens ongetwijfeld een verwerking ervan
vormt in de zin van die bepaling, voor de andere in die bepaling vermelde verrichtingen daarentegen geenszins is vereist dat deze gegevens worden gewijzigd.
32
Aangaande de vraag of de exploitant van een zoekmachine al dan niet moet worden geacht de “verantwoordelijke” te zijn voor de door deze zoekmachine verrichte
“verwerking” van persoonsgegevens in het kader van een
activiteit als aan de orde in het hoofdgeding, moet in herinnering worden gebracht dat artikel 2, sub d, van richtlijn
95/46 deze verantwoordelijke omschrijft als “de natuurlijke
of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig
ander lichaam die, respectievelijk dat, alleen of tezamen
met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt”.
33
Het is de exploitant van de zoekmachine die het
doel van en de middelen voor deze activiteit vaststelt en dus
van de door hem zelf in dat kader verrichte verwerking van
persoonsgegevens, zodat hij krachtens dat artikel 2, sub d,
moet worden geacht de “verantwoordelijke” voor deze verwerking te zijn.
34
Overigens moet worden vastgesteld dat het niet
enkel in strijd zou zijn met de duidelijke bewoordingen,
maar tevens met de doelstelling van deze bepaling, die erin
bestaat een doeltreffende en volledige bescherming van de
betrokkenen te verzekeren via een ruime omschrijving van
het begrip “verantwoordelijke”, indien de exploitant van
een zoekmachine van die omschrijving zou worden uitgesloten omdat hij geen controle uitoefent over de op webpagina’s van derden gepubliceerde persoonsgegevens.
35
In dit verband moet worden benadrukt dat de in
het kader van de activiteit van een zoekmachine verrichte
verwerking van persoonsgegevens verschilt van de door
webredacteurs verrichte verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze gegevens op een webpagina te
plaatsen, en bovenop deze laatstgenoemde verwerking
komt.
36
Bovendien staat vast dat deze activiteit van zoekmachines een beslissende rol speelt bij de wereldwijde verspreiding van deze gegevens, doordat zij deze toegankelijk
maakt voor elke internetgebruiker die op de naam van de
betrokkene zoekt, daaronder begrepen de internetgebruikers die anders de webpagina waarop diezelfde gegevens
zijn gepubliceerd niet hadden gevonden.
37
Verder kan de door de zoekmachines verrichte
ordening en samenvoeging van de op het internet gepubliceerde informatie, teneinde de gebruikers van deze machines gemakkelijker toegang tot deze informatie te verschaffen, ertoe leiden dat, wanneer deze gebruikers op de naam
van een natuurlijke persoon zoeken, zij via de resultatenlijst
een gestructureerd overzicht krijgen van de over deze per-
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soon op het internet vindbare informatie, waardoor zij een
min of meer gedetailleerd profiel van de betrokkene kunnen opstellen.
38
Aangezien de activiteit van een zoekmachine de
grondrechten op privéleven en op bescherming van persoonsgegevens dus aanzienlijk kan aantasten, bovenop de
aantasting daarvan door de activiteit van de webredacteurs,
moet de exploitant van deze machine – als persoon die het
doel van en de middelen voor deze activiteit vaststelt – in
het kader van zijn verantwoordelijkheden, zijn bevoegdheden en zijn mogelijkheden verzekeren dat deze activiteit
voldoet aan de vereisten van richtlijn 95/46, opdat de daarin
vervatte waarborgen hun volle werking kunnen krijgen en
een doelmatige en volledige bescherming van de betrokkenen, en met name van de eerbiediging van hun recht op
privéleven, daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht.
39
Tot slot betekent de omstandigheid dat de webredacteurs via met name uitsluitingsprotocollen, zoals “robot.
txt” of codes zoals “noindex” of “noarchive”, de exploitanten
van zoekmachines ervan op de hoogte kunnen brengen dat
zij wensen dat bepaalde op hun site gepubliceerde informatie geheel of gedeeltelijk van de automatische indexen van
deze machines wordt uitgesloten, niet dat het ontbreken
van een dergelijke aanduiding door deze redacteuren de exploitant van een zoekmachine bevrijdt van zijn verantwoordelijkheid voor de in het kader van de activiteit van deze
machine door hem verrichte verwerking van persoonsgegevens.
40
Deze omstandigheid doet immers niet af aan het
feit dat het doel van en de middelen voor deze verwerking
door deze exploitant worden vastgesteld. Bovendien doet,
gesteld al dat deze mogelijkheid voor de webredacteurs betekent dat zij samen met deze exploitant de middelen voor
deze verwerking vaststellen, deze vaststelling niets af aan
de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde, daar artikel
2, sub d, van richtlijn 95/46 uitdrukkelijk bepaalt dat dit
doel en deze middelen “alleen of tezamen met anderen”
kunnen worden vastgesteld.
41
Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat
op de tweede vraag, sub a en b, moet worden geantwoord
dat artikel 2, sub b en d, van richtlijn 95/46 aldus moet worden uitgelegd dat, ten eerste, de activiteit van een zoekmachine, die erin bestaat door derden op het internet gepubliceerde of opgeslagen informatie te vinden, automatisch te
indexeren, tijdelijk op te slaan en, ten slotte, in een bepaalde
volgorde ter beschikking te stellen aan internetgebruikers,
moet worden gekwalificeerd als “verwerking van persoonsgegevens” in de zin van dit artikel 2, sub b, wanneer deze
informatie persoonsgegevens bevat, en, ten tweede, de
exploitant van deze zoekmachine moet worden geacht de
“verantwoordelijke” voor deze verwerking te zijn, in de zin
van dat artikel 2, sub d.
Eerste vraag, sub a tot en met d, betreffende de
territoriale werkingssfeer van richtlijn 95/46
42
Met zijn eerste vraag, sub a tot en met d, beoogt
de verwijzende rechter vast te stellen of de nationale wet-
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geving ter omzetting van richtlijn 95/46 kan worden toegepast in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding.
43
In die context heeft de verwijzende rechter de volgende feiten vastgesteld:
– Google Search wordt wereldwijd aangeboden via de
website “www.google.com”. In verschillende staten bestaan lokale versies die aan de nationale taal zijn aangepast. De Spaanse taalversie van Google Search wordt
aangeboden via de website “www.google.es”, die sedert
16 september 2003 is geregistreerd. In Spanje is Google
Search is een van de meest gebruikte zoekmachines.
– Google Search wordt geëxploiteerd door Google Inc., de
moedermaatschappij van het Googleconcern, waarvan
de maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten is gevestigd.
– Google Search indexeert websites over de hele wereld, waaronder websites die zich in Spanje bevinden.
De informatie die wordt geïndexeerd door haar “web
spiders” of haar indexeringsrobots, namelijk computerprogramma’s die worden gebruikt om de content
van webpagina’s methodisch en geautomatiseerd op
de sporen en te scannen, wordt tijdelijk opgeslagen
op servers, waarvan onbekend is in welk land zij zijn
geplaatst aangezien deze informatie uit concurrentieoverwegingen geheim wordt gehouden.
– Google Search beperkt zich niet tot het verlenen van
toegang tot de content die op de geïndexeerde websites
wordt gehost, maar gebruikt deze activiteit om, tegen
betaling, met de door de internetgebruiker ingegeven
zoektermen verbonden advertenties op te nemen van
ondernemingen die dit instrument wensen te gebruiken om hun goederen of diensten aan deze internetgebruikers aan te bieden.
– Het Googleconcern doet een beroep op haar dochteronderneming Google Spain voor de verkoopbevordering
van op de website “www.google.com” ter beschikking gestelde advertentieruimte. Google Spain, dat is
opgericht op 3 september 2003 en over eigen rechtspersoonlijkheid beschikt, heeft haar maatschappelijke
zetel in Madrid (Spanje). Zij richt haar activiteiten voornamelijk op in Spanje gevestigde bedrijven, waarbij
zij als handelsagente voor dit concern in deze lidstaat
optreedt. Haar maatschappelijk doel is het bevorderen
en vergemakkelijken van de onlineverkoop aan derden
van advertentieproducten en -diensten, het verkopen
van deze producten en diensten en het verzorgen van
de marketing voor deze advertenties.
– Google Inc. heeft Google Spain aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking in Spanje van twee bestanden die Google Inc. bij de AEPD heeft aangemeld,
daar deze bestanden tot doel hebben de persoonsgegevens op te slaan van klanten die met Google Inc. reclameovereenkomsten hebben gesloten.
44
Concreet twijfelt de verwijzende rechter in hoofdzaak over het begrip “vestiging”, in de zin van artikel 4, lid 1,
sub a, van richtlijn 95/46, en over het begrip “gebruik[maken]
van [...] middelen die zich op het grondgebied van genoemde
lidstaat bevinden”, in de zin van dat artikel 4, lid 1, sub c.
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Eerste vraag, sub a
45
Met zijn eerste vraag, sub a, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen of artikel 4, lid 1, sub a, van
richtlijn 95/46 aldus moet worden uitgelegd dat er sprake is
van een verwerking van persoonsgegevens in het kader van
de activiteiten van een vestiging op het grondgebied van de
lidstaat van de voor de verwerking verantwoordelijke, in de
zin van deze bepaling, indien aan een of meerdere van de
volgende drie voorwaarden is voldaan:
– de exploitant van een zoekmachine richt in een lidstaat
een bijkantoor of een dochteronderneming op ten behoeve van het promoten en de verkoop van door deze
zoekmachine aangeboden advertentieruimte en waarvan de activiteiten op de inwoners van die lidstaat zijn
gericht, of
– de moedermaatschappij wijst een in deze lidstaat gevestigde dochteronderneming aan als haar vertegenwoordigster en als verantwoordelijke voor de verwerking van twee specifieke bestanden met de gegevens
van klanten die reclameovereenkomsten met die onderneming hebben gesloten, of
– het bijkantoor of de dochteronderneming gevestigd
in een lidstaat zendt klachten en sommaties betreffende de handhaving van het recht van gegevensbescherming, afkomstig van zowel de betrokkenen als
de bevoegde autoriteiten, door aan de buiten de Unie
gevestigde moedermaatschappij, zelfs wanneer die samenwerking vrijwillig is.
46
Aangaande de eerste van deze drie voorwaarden
merkt de verwijzende rechter op dat Google Search wordt
geëxploiteerd en beheerd door Google Inc. en dat niet is
aangetoond dat Google Spain in Spanje een activiteit verricht die een rechtstreekse band heeft met het indexeren
of opslaan van informatie of van gegevens die van websites
van derden afkomstig zijn. Het promoten en de verkoop van
advertentieruimte, die Google Spain in Spanje verzorgt, vormen volgens de verwijzende rechter echter het hoofdonderdeel van de commerciële activiteit van het Googleconcern
en kan worden geacht nauw met Google Search te zijn verbonden.
47
Costeja González, de Spaanse, de Italiaanse, de
Oostenrijkse en de Poolse regering en de Commissie zijn
van mening dat, gelet op de onlosmakelijke band tussen
de activiteit van de door Google Inc. geëxploiteerde zoekmachine en de activiteit van Google Spain, laatstgenoemde
moet worden geacht een vestiging van eerstgenoemde te
vormen binnen het activiteitenkader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Daarentegen zijn Google Spain,
Google Inc. en de Griekse regering van mening dat artikel 4,
lid 1, sub a, van richtlijn 95/46 niet van toepassing is in het
geval waarin aan de eerste van de drie door de verwijzende
rechter vermelde voorwaarden is voldaan.
48
In dit verband moet allereerst worden opgemerkt
dat punt 19 van de considerans van richtlijn 95/46 preciseert dat “de vestiging op het grondgebied van een lidstaat
het effectief en daadwerkelijk uitoefenen van activiteiten
door een vaste vestiging veronderstelt” en “dat de rechtsvorm van een dergelijke vestiging, of het nu gaat om een
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bijkantoor of om een dochteronderneming met rechtspersoonlijkheid, hier niet doorslaggevend is”.
49
Niet betwist wordt dat Google Spain via een vaste
vestiging in Spanje daadwerkelijk en reëel een activiteit verricht. Aangezien zij bovendien eigen rechtspersoonlijkheid
heeft, vormt zij dus een dochteronderneming van Google
Inc. op het Spaanse grondgebied en derhalve een “vestiging”
in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 95/46.
50
Verder is slechts aan het in deze bepaling gestelde
criterium voldaan indien de verwerking van persoonsgegevens door de daarvoor verantwoordelijke wordt “verricht in
het kader van de activiteiten” van een vestiging van deze
verantwoordelijke op het grondgebied van een lidstaat.
51
Volgens Google Spain en Google Inc. is dit niet het
geval, aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde
verwerking van persoonsgegevens uitsluitend wordt verricht door Google Inc., die Google Search exploiteert zonder
enige tussenkomst van Google Spain, waarvan de activiteit
is beperkt tot het ondersteunen van de reclameactiviteit
van het Googleconcern, die losstaat van zijn zoekmachinedienst.
52
Zoals met name de Spaanse regering en de Commissie hebben benadrukt, vereist artikel 4, lid 1, sub a, van
richtlijn 95/46 echter niet dat de betrokken verwerking van
persoonsgegevens wordt verricht “door” de betrokken vestiging zelf, maar enkel dat die wordt verricht “in het kader
van de activiteiten” van deze vestiging.
53
Bovendien mag, gelet op de doelstelling van richtlijn 95/46 om in verband met de verwerking van persoonsgegevens een adequate en volledige bescherming van de
fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, inzonderheid van het recht op persoonlijke levenssfeer,
te waarborgen, laatstgenoemde zinsnede niet restrictief
worden uitgelegd (zien naar analogie arrest L’Oréal e.a.,
C-324/09, EU:C:2011:474, punten 62 en 63).
54
In deze context moet worden opgemerkt dat met
name uit de punten 18 tot en met 20 van de considerans van
richtlijn 95/46 en uit artikel 4 ervan blijkt dat de Uniewetgever, door te voorzien in een bijzonder ruime territoriale
werkingssfeer, wenste te vermijden dat een persoon van de
door deze richtlijn gewaarborgde bescherming zou worden
uitgesloten en dat deze bescherming zou worden omzeild.
55
Gelet op deze doelstelling van richtlijn 95/46 en de
bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub a, ervan, moet worden
geoordeeld dat de verwerking van persoonsgegevens ten
behoeve van een dienst van een zoekmachine zoals Google
Search, die wordt geëxploiteerd door een onderneming die
haar maatschappelijke zetel heeft in een derde land maar
beschikt over een vestiging in een lidstaat, wordt verricht
“in het kader van de activiteiten” van deze vestiging indien
die vestiging bestemd is om in die lidstaat de promotie en
de verkoop te verzekeren van door deze zoekmachine aangeboden advertentieruimte, die de door deze machine aangeboden dienst rendabel moet maken.
56
In dergelijke omstandigheden zijn de activiteiten
van de exploitant van de zoekmachine en die van zijn in de
betrokken lidstaat gevestigde vestiging immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar de activiteiten inzake de
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advertentieruimtes het middel vormen om de betrokken
zoekmachine economisch rendabel te maken en deze machine tegelijkertijd het middel is waardoor deze activiteiten
kunnen worden verricht.
57
In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat, zoals in de punten 26 tot en met 28 van het onderhavige arrest is gepreciseerd, de weergave zelf van persoonsgegevens in de resultatenlijst van een zoekopdracht
een verwerking van dergelijke gegevens vormt. Aangezien
de weergave van deze resultatenlijst gepaard gaat met de
weergave, op dezelfde webpagina, van met de zoektermen
verbonden advertenties, moet worden vastgesteld dat de
betrokken verwerking van persoonsgegevens wordt verricht in het kader van de reclame- en handelsactiviteit van
de vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke
op het grondgebied van een lidstaat, in casu op het Spaanse
grondgebied.
58
In die omstandigheden kan niet worden aanvaard
dat de ten behoeve van de werking van deze zoekmachine
verrichte verwerking van persoonsgegevens zou zijn vrijgesteld van de verplichtingen en waarborgen van richtlijn
95/46, waardoor afbreuk zou worden gedaan aan het nuttig
effect van deze richtlijn en aan de doeltreffende en volledige bescherming van de fundamentele vrijheden en rechten van natuurlijke personen die zij beoogt te verzekeren
(zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., EU:C:2011:474, punten
62 en 63), en met name van de eerbiediging van hun privéleven, in verband met de verwerking van persoonsgegevens, waaraan deze richtlijn een bijzonder belang hecht en
zoals met name in artikel 1, lid 1, ervan en in de punten 2
en 10 van de considerans ervan is bevestigd (zie in die zin
arresten Österreichischer Rundfunk e.a., C-465/00, C-138/01
en C-139/01, EU:C:2003:294, punt 70; Rijkeboer, C-553/07,
EU:C:2009:293, punt 47, en IPI, C-473/12, EU:C:2013:715,
punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
59
Aangezien de eerste van de door de verwijzende
rechter vermelde voorwaarden op zich volstaat om vast te
stellen dat een vestiging zoals Google Spain voldoet aan de
criteria van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 95/46, hoeven
de andere twee voorwaarden niet te worden onderzocht.
60
Uit het voorgaande volgt dat op de eerste vraag,
sub a, moet worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, sub a,
van richtlijn 95/46 aldus moet worden uitgelegd dat er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in het kader
van de activiteiten van een vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke op het grondgebied van de lidstaat,
in de zin van deze bepaling, wanneer de exploitant van een
zoekmachine in een lidstaat ten behoeve van het promoten
en de verkoop van door deze zoekmachine aangeboden advertentieruimte een bijkantoor of een dochteronderneming
opricht waarvan de activiteiten op de inwoners van die lidstaat zijn gericht.
Eerste vraag, sub b tot en met d
61
Gelet op het antwoord op de eerste vraag, sub a,
hoeft op de eerste vraag, sub b tot en met d, niet te worden
geantwoord.
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Tweede vraag, sub c en d, betreffende de omvang
van de verantwoordelijkheid van de exploitant
van een zoekmachine krachtens richtlijn 95/46
62
Met zijn tweede vraag, sub c en d, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 12,
sub b, en 14, eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 aldus
moeten worden uitgelegd dat, om de in deze bepalingen
voorziene rechten na te leven, de exploitant van een zoekmachine verplicht is om van de resultatenlijst die na een
zoekopdracht op de naam van een persoon wordt weergegeven, de koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde webpagina’s waarop informatie over deze persoon is te vinden, ook indien deze naam of deze informatie
niet vooraf of gelijktijdig van deze webpagina’s is gewist en,
in voorkomend geval, zelfs wanneer de publicatie ervan op
deze webpagina’s op zich rechtmatig is.
63
Volgens Google Spain en Google Inc. moet krachtens het evenredigheidsbeginsel elk verzoek om verwijdering van informatie worden gericht aan de redacteur van de
betrokken webpagina, aangezien hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om de informatie te publiceren, in staat
is om de rechtmatigheid van deze publicatie te beoordelen
en over de meest doeltreffende en minst restrictieve middelen beschikt om deze informatie ontoegankelijk te maken.
Bovendien houdt de verplichting voor de exploitant van een
zoekmachine om op het internet gepubliceerde informatie
van zijn index te verwijderen onvoldoende rekening met de
grondrechten van de webredacteurs, van andere internetgebruikers en van deze exploitant zelf.
64
Volgens de Oostenrijkse regering kan een nationale toezichthoudende autoriteit een dergelijke exploitant uitsluitend gelasten de door derden gepubliceerde informatie
van zijn bestanden te wissen indien de onrechtmatigheid of
de onnauwkeurigheid van de betrokken gegevens vooraf is
vastgesteld of indien de betrokkene succesvol heeft geprotesteerd bij de redacteur van de webpagina waarop deze
informatie is gepubliceerd.
65
Costeja González, de Spaanse, de Italiaanse en de
Poolse regering en de Commissie zijn van mening dat de
nationale autoriteit de exploitant van een zoekmachine
rechtstreeks kan gelasten de door derden gepubliceerde
informatie die persoonsgegevens bevat van zijn index en
van zijn tijdelijk geheugen te verwijderen, zonder dat deze
instantie zich vooraf of gelijktijdig hoeft te richten tot de
redacteur van de webpagina waarop deze informatie zich
bevindt. Bovendien zijn Costeja González, de Spaanse en de
Italiaanse regering en de Commissie van mening dat de omstandigheid dat deze informatie rechtmatig is gepubliceerd
en zij nog altijd op de originele webpagina wordt weergegeven, niet afdoet aan de krachtens richtlijn 95/46 op deze exploitant rustende verplichtingen. Daarentegen is de Poolse
regering van mening dat deze omstandigheid de exploitant
van zijn verplichtingen kan bevrijden.
66
Vooraf moet in herinnering worden gebracht dat
zoals volgt uit artikel 1 van richtlijn 95/46 en uit punt 10 van
de considerans ervan, deze richtlijn beoogt een hoog niveau
van bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden
van natuurlijke personen, en met name van hun privéleven,
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bij de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen (zie
in die zin arrest IPI, EU:C:2013:715, punt 28).
67
Volgens punt 25 van de considerans van richtlijn
95/46 komen de beginselen van de bescherming waarin
deze richtlijn voorziet tot uiting, enerzijds, in de verplichtingen die worden opgelegd aan de personen die de verwerkingen uitvoeren en die met name betrekking hebben
op de kwaliteit van de gegevens, de technische beveiliging,
de aanmelding bij de toezichthoudende autoriteit en de omstandigheden waarin de verwerking kan worden uitgevoerd
en, anderzijds, in het feit dat aan personen wier gegevens
het voorwerp van verwerkingen zijn, het recht wordt verleend om daarvan in kennis te worden gesteld, tot die gegevens toegang te krijgen, de rectificatie ervan te verlangen
en zelfs om zich in bepaalde omstandigheden tegen verwerking te verzetten.
68
Het Hof heeft reeds geoordeeld dat richtlijn 95/46,
doordat zij een regeling treft in verband met de verwerking
van persoonsgegevens die afbreuk kan doen aan de fundamentele vrijheden, en inzonderheid aan het recht op privéleven, noodzakelijkerwijs moet worden uitgelegd op basis
van de grondrechten, die volgens vaste rechtspraak integrerend deel uitmaken van de algemene rechtsbeginselen
waarvan het Hof de eerbiediging verzekert, en die thans
in het Handvest zijn opgenomen (zie met name arresten
Connolly/Commissie, C-274/99 P, EU:C:2001:127, punt 37, en
Österreichischer Rundfunk e.a., EU:C:2003:294, punt 68).
69
Aldus waarborgt artikel 7 van het Handvest het
recht op eerbiediging van het privéleven, terwijl artikel 8
van het Handvest uitdrukkelijk het recht op bescherming
van persoonsgegevens waarborgt. De leden 2 en 3 van
laatstgenoemd artikel preciseren dat deze gegevens eerlijk
moeten worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met
toestemming van de betrokkene of op basis van een andere
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, dat
eenieder het recht van inzage heeft in de over hem verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan en dat een onafhankelijke autoriteit erop toeziet dat deze regels worden
nageleefd. Deze vereisten zijn met name bij de artikelen 6, 7,
12, 14 en 28 van richtlijn 95/46 uitgevoerd.
70
Wat artikel 12, sub b, van richtlijn 95/46 betreft,
daarin is bepaald dat de lidstaten elke betrokkene het recht
waarborgen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, naargelang het geval, de rectificatie, de
uitwissing of de afscherming van de gegevens waarvan de
verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van richtlijn 95/46, met name op grond van het onvolledige of onjuiste karakter van de gegevens. Aangezien deze laatste precisering betreffende het geval waarin bepaalde vereisten van
artikel 6, lid 1, sub d, van richtlijn 95/46 niet zijn nageleefd,
illustratief en niet exhaustief is, kan ook de niet-naleving
van andere voorwaarden van deze richtlijn met betrekking
tot de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens ertoe
leiden dat deze verwerking onrechtmatig is, waardoor de
betrokkene in aanmerking kan komen voor het recht dat
door artikel 12, sub b, van deze richtlijn wordt gewaarborgd.
71
In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat, behoudens de op grond van artikel 13 van richt-
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lijn 95/46 toegestane uitzonderingen, elke verwerking van
persoonsgegevens, ten eerste, moet stroken met de in artikel 6 van deze richtlijn vermelde beginselen betreffende
de kwaliteit van de gegevens, en, ten tweede, moet beantwoorden aan een van de in artikel 7 van deze richtlijn vermelde beginselen betreffende de toelaatbaarheid van gegevensverwerking (zie arresten Österreichischer Rundfunk
e.a., EU:C:2003:294, punt 65; ASNEF en FECEMD, C-468/10
en C-469/10, EU:C:2011:777, punt 26, en Worten, C-342/12,
EU:C:2013:355, punt 33).
72
Volgens artikel 6 en behoudens specifieke bepalingen waarin de lidstaten kunnen voorzien voor verwerkingen voor historische, statistische of wetenschappelijke
doeleinden, staat het aan de voor de verwerking verantwoordelijke om te verzekeren dat de persoonsgegevens
“eerlijk en rechtmatig [...] worden verwerkt”, dat zij “voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden [...] worden verkregen en vervolgens niet
worden verwerkt op een wijze de onverenigbaar is met die
doeleinden”, dat zij “toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig [...] zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor
zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden
verwerkt”, dat zij “nauwkeurig [...] zijn en, zo nodig, [...]
worden bijgewerkt”, en, tot slot, dat zij “in een vorm die het
mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer
[...] worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens
worden verwerkt, noodzakelijk is”. In die context moet deze
verantwoordelijke alle redelijke maatregelen nemen om de
gegevens die niet aan deze vereisten voldoen, te wissen of te
rectificeren.
73
Aangaande de toelaatbaarheid, uit hoofde van artikel 7 van richtlijn 95/46, van een verwerking als aan de
orde in het hoofdgeding, die is verricht door een exploitant
van een zoekmachine, moet worden vastgesteld dat deze
verwerking onder de in artikel 7, sub f, vermelde reden kan
vallen.
74
Op grond van deze bepaling kunnen persoonsgegevens worden verwerkt indien deze verwerking noodzakelijk
is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van
de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n)
aan wie de gegevens worden verstrekt, op voorwaarde dat
het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de
betrokkene, en met name zijn recht op eerbiediging van zijn
privéleven bij de verwerking van persoonsgegevens, welke
rechten volgens artikel 1, lid 1, van deze richtlijn moeten
worden beschermd, niet prevaleren. Aldus brengt de toepassing van dit artikel 7, sub f, noodzakelijkerwijze een
afweging met zich mee van de aan de orde zijnde tegengestelde rechten en belangen, in het kader waarvan rekening
moet worden gehouden met het belang van de uit de artikelen 7 en 8 van het Handvest voortvloeiende rechten van
de betrokkene (zie arrest ASNEF en FECEMD, EU:C:2011:777,
punten 38 en 40).
75
Ofschoon de overeenstemming van de verwerking
met de artikelen 6 en 7, sub f, van richtlijn 95/46, kan worden getoetst in het kader van een verzoek in de zin van artikel 12, sub b, van deze richtlijn, kan de betrokkene zich
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daarnaast onder bepaalde voorwaarden beroepen op het in
artikel 14, eerste alinea, sub a, ervan voorziene recht van
verzet.
76
Volgens dit artikel 14, eerste alinea, sub a, kennen
de lidstaten de betrokkene het recht toe zich ten minste
in de gevallen bedoeld in artikel 7, sub e en f, van richtlijn
95/46, te allen tijde om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het
voorwerp van een verwerking vormen, behoudens andersluidende bepalingen in de nationale wetgeving. Door de afweging die in het kader van dat artikel 14, eerste alinea, sub
a, moet worden gemaakt, kan specifieker rekening worden
gehouden met alle omstandigheden van de concrete situatie
van de betrokkene. Ingeval van gerechtvaardigd verzet mag
de verwerking die is verricht door de voor de verwerking
verantwoordelijke niet langer op deze gegevens betrekking
hebben.
77
De verzoeken krachtens de artikelen 12, sub b, en
14, eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 kunnen door de
betrokkene rechtstreeks aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden gericht, die vervolgens naar behoren
de gegrondheid van deze verzoeken moet onderzoeken en,
in voorkomend geval, de betrokken gegevensverwerking
moet beëindigen. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke daaraan geen gevolg geeft, kan de betrokkene
een verzoek indienen bij de toezichthoudende autoriteit of
de rechter, zodat zij de nodige controles uitvoeren en naar
aanleiding daarvan deze verantwoordelijke nauwkeurige
maatregelen opleggen.
78
In dit verband moet worden opgemerkt dat uit
artikel 28, leden 3 en 4, van richtlijn 95/46 voortvloeit dat
eenieder bij elke toezichthoudende autoriteit een verzoek
kan indienen met betrekking tot de bescherming van zijn
rechten en vrijheden in verband met de verwerking van
persoonsgegevens, en dat deze autoriteit beschikt over onderzoeksbevoegdheden en effectieve bevoegdheden om in
te grijpen, waardoor zij met name de afscherming, de uitwissing of de vernietiging van gegevens kan gelasten of een
dergelijke verwerking voorlopig of definitief kan verbieden.
79
De bepalingen van richtlijn 95/46 betreffende de
rechten van de betrokkene wanneer hij bij de toezichthoudende autoriteit of de rechter een verzoek indient als aan
de orde in het hoofdgeding, moeten tegen deze achtergrond
worden uitgelegd.
80
In dit verband moet er meteen op worden gewezen
dat, zoals in de punten 36 tot en met 38 van het onderhavige
arrest is vastgesteld, een verwerking van persoonsgegevens
als aan de orde in het hoofdgeding, door de exploitant van
een zoekmachine, de grondrechten op eerbiediging van het
privéleven en op bescherming van persoonsgegevens ernstig kan aantasten wanneer met behulp van deze machine
op de naam van een natuurlijke persoon wordt gezocht,
aangezien elke internetgebruiker op basis van deze verwerking via de resultatenlijst een gestructureerd overzicht kan
krijgen van de over deze persoon op het internet vindbare
informatie, die potentieel betrekking heeft op tal van aspecten van zijn privéleven en die, zonder deze zoekmachi-
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ne, niet of slechts zeer moeilijk met elkaar in verband had
kunnen worden gebracht, en deze internetgebruiker aldus
een min of meer gedetailleerd profiel van de betrokkene
kan opstellen. Bovendien is de inmenging in deze rechten
van de betrokkene des te sterker door de belangrijke rol
van internet en zoekmachines in de moderne samenleving,
waardoor de in een dergelijke resultatenlijst weergegeven
informatie overal beschikbaar is (zie in die zin arrest eDate
Advertising e.a., C-509/09 en C-161/10, EU:C:2011:685, punt
45).
81
Gelet op de potentiële ernst van deze inmenging
moet worden vastgesteld dat zij niet kan worden gerechtvaardigd door louter het economisch belang dat de exploitant van een dergelijke zoekmachine bij deze verwerking
heeft. Aangezien echter de verwijdering van de koppelingen uit de resultatenlijst, naargelang van de betrokken informatie, gevolgen kan hebben voor het gerechtvaardigde
belang van de internetgebruikers die potentieel toegang
daartoe willen krijgen, moet in situaties als aan de orde in
het hoofdgeding worden gezocht naar een juist evenwicht
tussen met name dit belang en de grondrechten van deze
persoon krachtens de artikelen 7 en 8 van het Handvest.
Weliswaar hebben in de regel de door deze artikelen beschermde rechten van de betrokkene tevens voorrang op
dit belang van internetgebruikers, maar dit evenwicht kan
in bijzondere gevallen afhangen van de aard van de betrokken informatie en de gevoeligheid ervan voor het privéleven
van de betrokkene en van het belang dat het publiek erbij
heeft om over deze informatie te beschikken, wat met name
wordt bepaald door de rol die deze persoon in het openbare
leven speelt.
82
Na de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a,
van richtlijn 95/46, die de toezichthoudende autoriteit en de
rechter dienen te verrichten wanneer zij een verzoek ontvangen als aan de orde in het hoofdgeding, kunnen zij deze
exploitant bevelen om van de na een zoekopdracht op de
naam van een persoon weergegeven resultatenlijst de koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde
websites die informatie over deze persoon bevatten, zonder
dat een dergelijk bevel veronderstelt dat deze naam en deze
informatie, hetzij vrijwillig door de redacteur of op last van
een van deze autoriteiten, voordien of gelijktijdig worden
verwijderd van de website waarop zij zijn gepubliceerd.
83
Zoals is vastgesteld in de punten 35 tot en met 38
van het onderhavige arrest, moet, aangezien de in het kader
van de activiteit van een zoekmachine verrichte verwerking
van persoonsgegevens verschilt van de door webredacteurs
verrichte verwerking van persoonsgegevens en daar bovenop komt en bijkomend de grondrechten van de betrokkene
aantast, de exploitant van deze machine, in zijn hoedanigheid van voor deze verwerking verantwoordelijke, immers
binnen het kader van zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden verzekeren dat deze verwerking
aan de vereisten van richtlijn 95/46 voldoet, zodat de daarin
vervatte waarborgen hun volle werking kunnen krijgen.
84
In dit verband moet worden vastgesteld dat, rekening houdend met het gemak waarmee op een website
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gepubliceerde informatie op andere websites kan worden
overgenomen en rekening houdend met de omstandigheid
dat de verantwoordelijken voor de publicatie ervan niet
altijd aan de wetgeving van de Unie zijn onderworpen, de
betrokkenen niet doeltreffend en volledig kunnen worden
beschermd indien zij eerst of gelijktijdig van de webredacteurs de verwijdering moeten verkrijgen van de hen betreffende informatie.
85
Bovendien kan de verwerking door de redacteur
van een webpagina, bestaande uit de publicatie van informatie betreffende een natuurlijke persoon, in voorkomend
geval “voor uitsluitend journalistieke [...] doeleinden” zijn
verricht en aldus krachtens artikel 9 van richtlijn 95/46 onder de uitzonderingen op de vereisten van deze richtlijn vallen, terwijl dit niet het geval is voor de door een exploitant
van een zoekmachine verrichte verwerking. Aldus kan niet
worden uitgesloten dat de betrokkene in bepaalde omstandigheden de in artikel 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a,
van richtlijn 95/46 bedoelde rechten tegen deze exploitant
kan uitoefenen, maar niet tegen de redacteur van deze webpagina.
86
Tot slot moet worden vastgesteld dat de reden die
krachtens artikel 7 van richtlijn 95/46 de publicatie van een
persoonsgegeven op een website rechtvaardigt, niet enkel
niet noodzakelijkerwijze samenvalt met de reden die geldt
voor de activiteit van zoekmachines, maar dat zelfs waar dit
het geval is, de krachtens de artikelen 7, sub f, en 14, eerste
alinea, sub a, van deze richtlijn te maken afweging tussen
de betrokken belangen tot een verschillend resultaat kan
leiden naargelang het gaat om een door een exploitant van
een zoekmachine, dan wel de door een redacteur van deze
webpagina verrichte verwerking, daar, ten eerste, de rechtmatige belangen die deze verwerkingen rechtvaardigen
verschillend kunnen zijn, en, ten tweede, de gevolgen van
deze verwerkingen voor de betrokkene, en met name voor
zijn privéleven, niet noodzakelijkerwijze dezelfde zijn.
87
Voor zover in de resultatenlijst die wordt weergegeven nadat op de naam van een persoon is gezocht, een
webpagina en de daarop gepubliceerde informatie betreffende deze persoon worden weergegeven, vergemakkelijkt
dit immers voor elke internetgebruiker die op de naam van
de betrokkene zoekt aanzienlijk de toegang tot deze informatie en speelt dit een beslissende rol bij de verspreiding
van deze informatie, zodat dit een grotere inmenging in het
grondrecht op eerbiediging van het privéleven van de betrokkene kan vormen dan de publicatie van deze webpagina
door de webredacteur.
88
Gelet op al het voorgaande, moet op de tweede
vraag, sub c en d, worden geantwoord dat de artikelen 12,
sub b, en 14, eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 aldus
moeten worden uitgelegd dat, ter naleving van de in deze
bepalingen voorziene rechten en voor zover aan de in deze
bepalingen gestelde voorwaarden daadwerkelijk is voldaan,
de exploitant van een zoekmachine verplicht is om van de
resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam van een
persoon wordt weergegeven, de koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde webpagina’s waarop
informatie over deze persoon is te vinden, ook indien deze
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naam of deze informatie niet vooraf of gelijktijdig van deze
webpagina’s is gewist en, in voorkomend geval, zelfs wanneer de publicatie ervan op deze webpagina’s op zich rechtmatig is.
Derde vraag, betreffende de draagwijdte van de
door richtlijn 95/46 gegarandeerde rechten van de
betrokkene
89
Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter
in wezen te vernemen of de artikelen 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 aldus moeten worden
uitgelegd dat de betrokkene op basis van deze bepalingen
van de exploitant van een zoekmachine kan eisen dat hij uit
de resultatenlijst die wordt weergegeven nadat op de naam
van deze persoon is gezocht, de koppelingen verwijdert
naar rechtmatig door derden gepubliceerde webpagina’s
die correcte informatie over laatstgenoemde bevatten, omdat deze informatie hem schade kan berokkenen of omdat
hij wenst dat zij na zekere tijd wordt “vergeten”.
90
Google Spain, Google Inc. en de Griekse, de Oostenrijkse en de Poolse regering en de Commissie zijn van
mening dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Google Spain, Google Inc., de Poolse regering en de
Commissie betogen in dit verband dat de artikelen 12, sub
b, en 14, eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 de betrokkenen uitsluitend rechten toekennen indien de betrokken
verwerking onverenigbaar is met deze richtlijn of wegens
zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen betreffende
hun bijzondere situatie, en niet enkel omdat zij van mening
zijn dat deze verwerking hen schade kan berokkenen of omdat zij wensen dat de verwerkte gegevens worden vergeten.
De Griekse en de Oostenrijkse regering zijn van mening dat
de betrokkene zich tot de redacteur van de betrokken website moet wenden.
91
Costeja González en de Spaanse en de Italiaanse regering zijn van mening dat de betrokkene zich tegen de indexering van zijn persoonsgegevens door een zoekmachine
kan verzetten indien de verspreiding van deze gegevens via
die zoekmachine hem schade kan berokkenen, en dat zijn
grondrechten op bescherming van deze gegevens en op eerbiediging van zijn privéleven, waartoe het “recht om te worden vergeten” behoort, zwaarder wegen dan de rechtmatige
belangen van de exploitant van deze zoekmachine en op het
algemeen belang bij de vrijheid van informatie.
92
Aangaande artikel 12, sub b, van richtlijn 95/46, dat
slechts toepasselijk is indien de verwerking van persoonsgegevens onverenigbaar is met deze richtlijn, moet in herinnering worden gebracht dat, zoals is opgemerkt in punt 72
van het onderhavige arrest, een dergelijke onverenigbaarheid niet enkel het gevolg kan zijn van de omstandigheid
dat deze gegevens onnauwkeurig zijn maar, in het bijzonder,
ook omdat zij ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn voor de doeleinden van de verwerking, omdat zij
niet zijn bijgewerkt of omdat zij langer worden bewaard dan
noodzakelijk is, tenzij de bewaring ervan is vereist wegens
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
93
Uit deze vereisten van artikel 6, lid 1, sub c tot en
met e, van richtlijn 95/46 vloeit voort dat het mogelijk is dat
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zelfs een aanvankelijk rechtmatige gegevensverwerking na
verloop van tijd niet langer met deze richtlijn verenigbaar is
omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt. Dit is
met name het geval wanneer deze gegevens gelet op deze
doeleinden en gelet op de verstreken tijd ontoereikend, niet
of niet meer ter zake dienend of bovenmatig zijn.
94
Indien dus na een verzoek van de betrokkene
krachtens artikel 12, sub b, van richtlijn 95/46 wordt vastgesteld dat in de resultatenlijst die wordt weergegeven nadat op de naam van de betrokkene is gezocht, koppelingen
zijn opgenomen naar rechtmatig door derden gepubliceerde
webpagina’s die correcte informatie over de betrokkene bevatten, en deze opneming thans onverenigbaar is met artikel 6, lid 1, sub c tot en met e, omdat deze informatie, gelet
op het geheel van de omstandigheden van het onderhavige
geval, ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of
bovenmatig is ten aanzien van het doel van de betrokken
verwerking door de exploitant van de zoekmachine, moeten
deze informatie en koppelingen van de resultatenlijst worden gewist.
95
Aangaande de verzoeken in de zin van dit artikel
12, sub b, die zijn gebaseerd op de beweerde niet-naleving
van de voorwaarden van artikel 7, sub f, van richtlijn 95/46
en van artikel 14, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn,
moet worden vastgesteld dat elke verwerking van persoonsgegevens tijdens de gehele duur ervan toelaatbaar
moet zijn krachtens dit artikel 7.
96
Gelet op het voorafgaande, moet bij de beoordeling van dergelijke verzoeken die zijn ingediend tegen een
verwerking als aan de orde in het hoofdgeding, met name
worden onderzocht of de betrokkene recht erop heeft dat de
informatie over hem thans niet meer met zijn naam wordt
verbonden via een resultatenlijst die wordt weergegeven
nadat op zijn naam is gezocht. In dit verband moet worden
benadrukt dat de vaststelling van een dergelijk recht niet
veronderstelt dat de opneming van de betrokken informatie
in de resultatenlijst de betrokkene schade berokkent.
97
Aangezien de betrokkene op basis van zijn door de
artikelen 7 en 8 van het Handvest gewaarborgde grondrechten kan verlangen dat de betrokken informatie niet meer
via de opneming ervan in een dergelijke resultatenlijst ter
beschikking wordt gesteld van het grote publiek, krijgen
deze rechten, zoals met name blijkt uit punt 81 van het
onderhavige arrest, in beginsel voorrang niet enkel op het
economische belang van de exploitant van de zoekmachine,
maar ook op het belang van dit publiek om deze informatie
te vinden wanneer op de naam van deze persoon wordt gezocht. Dit zal echter niet het geval zijn indien de inmenging
in de grondrechten van de betrokkene wegens bijzondere
redenen, zoals de rol die deze persoon in het openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd door het overwegende
belang dat het publiek erbij heeft om, door deze opneming,
toegang tot de betrokken informatie te krijgen.
98
Aangaande een situatie als aan de orde in het
hoofdgeding – die de weergave betreft in de resultatenlijst
die de internetgebruiker verkrijgt na een zoekopdracht op
de naam van de betrokkene via Google Search, van koppe-
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lingen naar twee gearchiveerde webpagina’s van een dagblad waarop aankondigingen staan waarin de naam van
de betrokkene is vermeld en die betrekking hebben op een
verkoop per opbod van gebouwen in het kader van een beslag ter terugvordering van schulden betreffende de sociale
zekerheid – moet worden overwogen dat, gelet op de gevoeligheid van de informatie in deze aankondigingen voor het
privéleven van de betrokkene en op de omstandigheid dat
deze informatie zestien jaar daarvoor is gepubliceerd, de
betrokkene recht erop heeft dat deze informatie niet langer
via een dergelijke resultatenlijst met zijn naam wordt verbonden. Aangezien er in casu geen bijzondere redenen lijken te zijn ter rechtvaardiging van een overwegend belang
voor het publiek om, in het kader van een dergelijke zoekopdracht, toegang te krijgen tot deze informatie – waarbij het
echter aan de verwijzende rechter staat om dit na te gaan
– kan de betrokkene, krachtens de artikelen 12, sub b, en 14,
eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 de verwijdering van
deze koppelingen van de resultatenlijst verlangen.
99
Uit het voorgaande volgt dat op de derde vraag
moet worden geantwoord dat de artikelen 12, sub b, en 14,
eerste alinea, sub a, van richtlijn 95/46 aldus moeten worden uitgelegd dat in het kader van de beoordeling van de
toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen met name
moet worden onderzocht of de betrokkene recht erop heeft
dat de aan de orde zijnde informatie over hem thans niet
meer met zijn naam wordt verbonden via een resultatenlijst die wordt weergegeven nadat op zijn naam is gezocht,
zonder dat de vaststelling van een dergelijk recht evenwel
veronderstelt dat de opneming van die informatie in de resultatenlijst deze betrokkene schade berokkent. Aangezien
laatstgenoemde op basis van zijn door de artikelen 7 en 8
van het Handvest gewaarborgde grondrechten kan verlangen dat de betrokken informatie niet meer door de opneming ervan in een dergelijke resultatenlijst ter beschikking
wordt gesteld van het grote publiek, krijgen deze rechten
in beginsel voorrang niet enkel op het economische belang
van de exploitant van de zoekmachine, maar ook op het
belang van dit publiek om toegang tot deze informatie te
krijgen wanneer op de naam van deze persoon wordt gezocht. Dit zal echter niet het geval zijn indien de inmenging
in de grondrechten van de betrokkene wegens bijzondere
redenen, zoals de rol die deze persoon in het openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd door het overwegende
belang dat het publiek erbij heeft om, door deze opneming,
toegang tot de betrokken informatie te krijgen.
Kosten
100
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is
de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:
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1)

2)

3)

4)

Artikel 2, sub b en d, van richtlijn 95/46/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens moet aldus worden uitgelegd dat, ten
eerste, de activiteit van een zoekmachine, die erin
bestaat door derden op het internet gepubliceerde
of opgeslagen informatie te vinden, automatisch te
indexeren, tijdelijk op te slaan en, ten slotte, in een
bepaalde volgorde ter beschikking te stellen aan internetgebruikers, moet worden gekwalificeerd als
“verwerking van persoonsgegevens” in de zin van
dit artikel 2, sub b, wanneer deze informatie persoonsgegevens bevat, en, ten tweede, de exploitant
van deze zoekmachine moet worden geacht de “verantwoordelijke” voor deze verwerking te zijn, in de
zin van dat artikel 2, sub d.
Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 95/46 moet aldus
worden uitgelegd dat er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van een vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke op het grondgebied van de
lidstaat, in de zin van deze bepaling, wanneer de
exploitant van een zoekmachine in een lidstaat ten
behoeve van het promoten en de verkoop van door
deze zoekmachine aangeboden advertentieruimte
een bijkantoor of een dochteronderneming opricht
waarvan de activiteiten op de inwoners van die lidstaat zijn gericht.
De artikelen 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a, van
richtlijn 95/46 moeten aldus worden uitgelegd dat,
ter naleving van de in deze bepalingen voorziene
rechten en voor zover aan de in deze bepalingen gestelde voorwaarden daadwerkelijk is voldaan, de exploitant van een zoekmachine verplicht is om van de
resultatenlijst die na een zoekopdracht op de naam
van een persoon wordt weergegeven, de koppelingen te verwijderen naar door derden gepubliceerde
webpagina’s waarop informatie over deze persoon
is te vinden, ook indien deze naam of deze informatie niet vooraf of gelijktijdig van deze webpagina’s
is gewist en, in voorkomend geval, zelfs wanneer de
publicatie ervan op deze webpagina’s op zich rechtmatig is.
De artikelen 12, sub b, en 14, eerste alinea, sub a, van
richtlijn 95/46 moeten aldus worden uitgelegd dat
in het kader van de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen met name moet
worden onderzocht of de betrokkene recht erop
heeft dat de aan de orde zijnde informatie over hem
thans niet meer met zijn naam wordt verbonden via
een resultatenlijst die wordt weergegeven nadat op
zijn naam is gezocht, zonder dat de vaststelling van
een dergelijk recht evenwel veronderstelt dat de opneming van die informatie in de resultatenlijst deze
betrokkene schade berokkent. Aangezien laatstgenoemde op basis van zijn door de artikelen 7 en 8 van
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het Handvest gewaarborgde grondrechten kan verlangen dat de betrokken informatie niet meer door
de opneming ervan in een dergelijke resultatenlijst
ter beschikking wordt gesteld van het grote publiek,
krijgen deze rechten in beginsel voorrang niet enkel
op het economische belang van de exploitant van de
zoekmachine, maar ook op het belang van dit publiek om toegang tot deze informatie te krijgen wanneer op de naam van deze persoon wordt gezocht.
Dit zal echter niet het geval zijn indien de inmenging
in de grondrechten van de betrokkene wegens bijzondere redenen, zoals de rol die deze persoon in het
openbare leven speelt, wordt gerechtvaardigd door
het overwegende belang dat het publiek erbij heeft
om, door deze opneming, toegang tot de betrokken
informatie te krijgen.
Noot
Inleiding
Op 13 mei 2014 velde het Europees Hof van Justitie het arrest Google Spain SL, Google Inc. t. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, nr. C-131/12. Het
Hof legde aan Google op om zoekresultaten te verwijderen
die “gelet op de verstreken tijd ontoereikend, niet of niet
meer ter zake dienend of bovenmatig zijn ten aanzien van
het doel van de betrokken verwerking“.2 De gegevens blijven beschikbaar op de webpagina's waar ze gepubliceerd
zijn, hoewel het vinden van de gegevens wordt bemoeilijkt.
Google Spain SL is een mijlpaalarrest op het vlak van de afweging tussen privacy en het belang dat het publiek erbij
heeft om over deze informatie te beschikken.3 Het Hof had
voorheen reeds in de zaak Lindqvist geoordeeld dat het publiceren van persoonsgegevens op websites een verwerking
van persoonsgegevens betekent.4 Het Google Spain SL arrest
betreft enkel de verantwoordelijkheid van zoekmachines
bij de publicatie van persoonsgegevens op websites.
Het Hof behandelt in het Google Spain SL arrest twee rechtsvragen. De eerste vraag betreft de toepasselijkheid van de
privacywetgeving op buitenlandse verwerkingen van persoonsgegevens. De tweede vraag betreft de interpretatie
van de rechten van de betrokkenen tegenover zoekmachines onder de huidige privacywetgeving. Beide vragen
doelen voornamelijk op internetzoekmachines, maar het
antwoord op deze vragen kan belangrijke gevolgen hebben
voor uitgevers die op het internet publiceren en bedrijven

2
3

4

Paragraaf 94 van het Google Spain SL arrest.
Zie o.a. paragraaf 81 van het Google Spain SL arrest. Bij deze afweging vertoont het arrest gelijkenissen met arresten van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens over de afweging van het recht op privacy in de context van de publicatie van foto's van bekende personen (zie EHRM 7 februari 2012, Von Hannover t. Duitsland (nr. 2), nr. 40660/08 en 60641/08, o.a.
paragraaf 106). Omdat het Google Spain SL arrest niet betrekking heeft op
de rechtmatigheid van de publicatie zelf, maar over het terugvinden van
de informatie via zoekmachines, gaan we niet verder in op deze EHRMrechtspraak.
EHJ 6 november 2003, Lindqvist, C-101/01.
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die internetdiensten aanbieden, of deze nu binnen of buiten Europa gevestigd zijn. De vragen komen voort uit de
onzekerheid rond de toepassing van de Richtlijn 95/46/EG
Verwerking Persoonsgegevens in de context van nieuwe
zoektechnologieën die “de vraag doen rijzen naar de plichten van exploitanten van zoekmachines inzake de bescherming van persoonsgegevens van betrokken personen, die
niet wensen dat bepaalde informatie, die door derden op
het internet is gepubliceerd en die hun persoonsgegevens
bevat op basis waarvan deze informatie met deze personen
in verband kan worden gebracht, oneindig wordt gelokaliseerd, geïndexeerd en ter beschikking van internetgebruikers wordt gesteld”.5
Internetzoekmachines spelen volgens het Hof een 'beslissende rol' bij de wereldwijde verspreiding van gegevens, omdat “internetgebruikers die anders de webpagina
waarop diezelfde gegevens zijn gepubliceerd niet hadden
gevonden”.6 Internetzoekmachines kunnen “een min of
meer gedetailleerd profiel van de betrokkene”7 weergeven.
Het arrest erkent dat een zoekmachine “de grondrechten op
privéleven en op bescherming van persoonsgegevens dus
aanzienlijk kan aantasten”.8
Het Hof erkent in essentie de bijzondere impact van de zoektechnologie en het sluit aan bij de visie dat de grondrechten
op privéleven een juridische bescherming behoeven omwille van de technologische middelen die deze rechten kunnen ondergraven. Er is immers geen risico op de schending
van de grondrechten op privéleven indien men niet over de
middelen beschikt om het privéleven te schenden. Het benadrukken door het Hof van de bijzondere impact van de
zoektechnologie op het privéleven is gelijkaardig aan de redenering die reeds in de 19de eeuw ontwikkeld werd door
Warren en Brandeis in 'The Right to Privacy'9 . In hun inleiding stelden de auteurs dat het recht op de bescherming van
het privéleven nodig bleek omwille van toenmalige technologische ontwikkelingen, waaronder de introductie van
nieuwe drukperstechnologie in de krantenindustrie die had
geleid tot een grotere verspreiding van foto's.10
Het Hof erkent op basis van deze bijzondere privacy-impact
van de zoektechnologie het recht van de betrokkene om zich
rechtstreeks te richten op de exploitant van de zoekmachine. De zoekmachine moet hierbij volgens het Hof, en dit ongeacht de eventuele verantwoordelijkheid van de uitgever
of de rechtmatigheid van de gepubliceerde webpagina's, de
rechten en de vereisten naleven vervat in de Richtlijn 95/46/
EG Verwerking van Persoonsgegevens “opdat de daarin vervatte waarborgen hun volle werking kunnen krijgen en een
doelmatige en volledige bescherming van de betrokkenen,
5
6
7
8
9

10

Paragraaf 19 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 36 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 37 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 38 van het Google Spain SL arrest.
S. Warren en L. Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review, nr. 5,
december 1890, 193. Dit artikel wordt ook in de openingszin van de conclusie van de Advocaat-Generaal geciteerd.
Vierde paragraaf, o.c.
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en met name van de eerbiediging van hun recht op privéleven, daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht”.11 Het
is deze verantwoordelijkheid van de zoekmachine onder de
bestaande Richtlijn 95/46/EG, en het recht van de betrokkene om zich tot de zoekmachine te richten, dat het recht
tot uitwissing vormt.
Het arrest Google Spain SL doet hierbij een aantal belangrijke
vragen rijzen, waaronder het territoriale toepassingsgebied
van de privacywetgeving, de afweging welke informatie
nu moet worden beschouwd als “ontoereikend, niet of niet
meer ter zake dienend of bovenmatig zijn is ten aanzien van
het doel van de betrokken verwerking”, en de 'opt-out' verwerking door zoekmachines van persoonsgegevens (waaronder bijzondere categorieën van gegevens) die het Hof nu
lijkt te legitimeren.
De feiten
In 1998 publiceerde 'La Vanguardia', een vooraanstaande
regionale krant in Spanje, twee korte aankondigingen over
vastgoedveilingen naar aanleiding van socialezekerheidsschulden van een Spaanse burger, Mr. Costeja González.
In 2009 contacteerde Mr. Costeja González de krant. Hij
beklaagde zich dat wanneer men zijn naam opzocht met
Google, men op de aankondigingen van de veilingen terechtkwam. Hij stelde dat de zoekresultaten zijn reputatie
schaadden. Over zijn schulden zei Mr. Costeja González
dat de situatie “jaren geleden was opgelost en de schulden
zijn betaald, en sindsdien ben ik gescheiden, maar volgens
Google ben ik nog altijd in schulden en getrouwd”. Hij vroeg
de krant om de pagina's met de aankondigingen te verwijderen. De krant weigerde om op het verzoek in te gaan,
en verklaarde dat de Spaanse regering de publicatie had
bevolen. De doelstelling van de publicatie was om zo veel
mogelijk bekendheid te geven aan de veiling om voldoende
potentiële kopers aan te trekken.
Mr. Costeja González contacteerde vervolgens Google in
2010 met de vraag om de zoekresultaten te verwijderen.
Hij diende ook een klacht in bij de Spaanse autoriteit voor
gegevensverwerking (de Agencia Española de Protección
de Datos, 'AEPD'). Mr. Costeja González vroeg de AEPD om
de uitgever te verplichten om de publicatie te verwijderen
of recht te zetten, zodat zijn persoonsgegevens niet in de
aankondiging voorkwamen, of ervoor te zorgen via uitsluitingscodes dat de pagina's niet werden geïndexeerd12 . De
AEPD oordeelde dat de Spaanse privacywetgeving toepasselijk was op de zoekmachine en dat zij van Google rechtstreeks de verwijdering van informatie uit zoekresultaten
kan eisen.13 Vervolgens hebben Google Inc. en de Spaanse
dochteronderneming Google Spain SL, afzonderlijk beroep
aangetekend bij de Audiencia Nacional, die deze zaken heeft
gevoegd. De Audiencia Nacional heeft prejudiciële vragen
11
12

13

Paragraaf 38 van het Google Spain SL arrest.
P-A Dubois, “Search engines and data protection: a welcome practical approach by the Advocate-General”, Computer and Telecommunications Law
Review, 2013, p. 206-208.
Paragraaf 17 van het Google Spain SL arrest.

Computerrecht 2014/115

T2b_CR_1404_bw_V03.indd 241

gesteld aan het Europees Hof van Justitie. In hoofdzaak doelen de vragen op de toepasselijkheid van de privacywetgeving en verplichtingen van zoekmachines.
Conclusie van de Advocaat-Generaal
In deze zaak heeft het Hof heeft de conclusie van de Advocaat-Generaal grotendeels tegengesproken, wat vrij zeldzaam is. De Advocaat-Generaal benadrukte namelijk dat
Google als zoekmachine persoonsgegevens verwerkt afkomstig van webpagina's van derden.14 De Advocaat-Generaal stelde dat “de aanbieder van de internetzoekmachine
die enkel een instrument levert voor het lokaliseren van
informatie, oefent geen controle uit over persoonsgegevens
die op webpagina’s van derden staan”.15 Google moet dus
volgens de Advocaat-Generaal niet als verantwoordelijke
van de verwerking worden beschouwd:
“naar mijn mening kan de aanbieder van een internetzoekmachine ten aanzien van persoonsgegevens op
bronpagina’s die zijn ondergebracht op de servers van
derden, juridisch noch feitelijk voldoen aan de verplichtingen die de artikelen 6, 7 en 8 van de richtlijn een
verantwoordelijke voor de verwerking oplegt. Een redelijke uitlegging van de richtlijn vereist derhalve dat de
dienstverlener over het algemeen niet wordt geacht in
de positie van verantwoordelijke voor de verwerking te
verkeren.”16
De Advocaat-Generaal stelde wel dat zoekmachines in sommige gevallen als verantwoordelijke voor de verwerking
moeten worden beschouwd17. Dit omvat dan bijvoorbeeld
verplichtingen met betrekking tot Google accountgegevens
van de gebruikers. De Advocaat-Generaal besluit echter dat
een “gegevensbeschermingsautoriteit niet van een aanbieder van een internetzoekmachine kan verlangen informatie
uit zijn index te verwijderen, behalve in gevallen waarin die
aanbieder geen gehoor heeft gegeven aan uitsluitingscodes
of aan een verzoek van de uitgever van een bronpagina om
het cache-geheugen bij te werken.”18
Het wettelijk kader
Betrokkenen kunnen onder artikel 12 van de Richtlijn 95/46/
EG “de rectificatie, de uitwissing of de afscherming van de
gegevens” vragen indien de verwerking van gegevens niet
voldoet aan de voorwaarden van de Richtlijn 95/46/EG.
Dergelijke voorwaarden omvatten onder andere volgens
artikel 6 dat de gegevens “toereikend, ter zake dienend en
niet bovenmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens
worden verwerkt”.

14
15
16
17
18

Paragraaf 70 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
Paragraaf 84 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
Paragraaf 89 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
Paragraaf 94 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
Paragraaf 99 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
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De Richtlijn 95/46/EG voorziet uitzonderingen voor de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke of voor artistieke of literaire doeleinden in artikel 9.
De Commissie heeft ook een nieuwe Verordening voor de
Verwerking van Persoonsgegevens voorgesteld. De nieuwe
verordening wordt verwacht tegen eind 2014 te worden
aangenomen, en zal door haar rechtstreekse toepasselijkheid de privacywetgeving op Europees vlak harmoniseren.
De verordening kent een recht toe aan betrokkenen om van
verantwoordelijken voor de verwerking te eisen om hun
persoonsgegevens te verwijderen in bepaalde omstandigheden.19
Noindex/NoArchive tags
Alvorens de redenering van het Hof te bespreken over de
toepasselijkheid van de privacywetgeving op zoekmachines
en het recht om vergeten te worden, kan worden opgemerkt
dat webredacteurs er op eenvoudige wijze ook voor kunnen
opteren om via een robots.txt bestand of een Noindex/NoArchive tag aan te geven dat een pagina niet moet worden
geïndexeerd.
Volgens de Werkgroep 29 kan dit méér dan louter optioneel
zijn. In Opinie 1/2008 zegt de Werkgroep 29 dat de uitgever
die persoonsgegevens publiceert “moet overwegen of de
wettelijke basis voor de publicatie het indexeren omvat van
de informatie door zoekmachines en de gepaste beschermingsmaatregelen tot stand te brengen indien nodig, waaronder, zonder beperking, het gebruik van robots.txt en/of
Noindex/NoArchive tags”.20
De verplichtingen van websitehouders in dit verband worden door het Hof in het arrest Google Spain SL niet verduidelijkt. Het Hof vermeldt de techniek 21 , maar stelt dat dit
niet bevrijdend werkt ten aanzien van de verplichtingen
van zoekmachines. Het Hof had echter ook een verplichting
kunnen opleggen op de uitgever tot de-indexatie, in lijn met
EHRM-rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting en
van informatie22 , rekening houdende met het feit dat de indexatie een essentieel middel vormt voor uitgevers bij de
algemene doelstelling om lezers te bereiken.
Het territoriaal toepassingsgebied
Het Hof besluit tot de toepassing van de nationale privacywetgeving op zowel Google Spain SL als het Amerikaanse
Google Inc, op basis van het artikel 4.1(a) van de Richtlijn
95/46/EG. Hierbij is de nationaliteit van de betrokkene of
de ligging van de hoofdzetel van de internetdienstverlener
naar de Richtlijn 95/46/EG niet van belang voor de toepassing van de privacywetgeving.
19

20
21
22

Artikel 17 van het ontwerp van Verordening. Zie tevens C. Cuijpers, P. Van
Eecke, E. Kindt, H. de Vries, “Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens”, Computerrecht, 2012/75, p. 185199.
Werkgroep 29, WP 1/2008, 3 april 2008, “On data protection issues related
to search engines.”
Paragraaf 39 van het Google Spain SL arrest.
Artikel 11 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.
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In Opinie WP 56 van 30 mei 2002 stelt de Werkgroep 2923
dat het Europees recht een extraterritoriale toepassing kan
vinden wanneer de relatie met de buitenlandse entiteit een
“gemeenschapsdimensie” of een “nauwe band” met de Europese gemeenschap vertoont. De Werkgroep 29 haalt hierbij
voorbeelden aan zoals het Europees concurrentierecht, op
grond waarvan de Commissie kan besluiten om de fusie van
twee buitenlandse ondernemingen te beletten, wanneer de
impact van de fusie een gemeenschapsdimensie heeft.
Ook sommige buitenlandse wetten kennen een extraterritoriale werking. Volgens de Werkgroep 29 is de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act 1998 (COPPA)
bijvoorbeeld van toepassing op buitenlandse websites die
persoonsgegevens verzamelen van kinderen onder de 13
jaar op Amerikaans grondgebied. Een dienst dat op het internet wordt aangeboden via een website waarbij de dienstverlener gevestigd is op EU-grondgebied kan dus onder de
toepassing vallen van deze Amerikaanse wetgeving.
De Richtlijn 95/46/EG voorziet drie gevallen waar de nationale privacywet van toepassing is. Volgens artikel 4.1(a) van
de Richtlijn 95/46/EG is de nationale privacywet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens “die wordt
verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging op
het grondgebied van de lidstaat van de voor de verwerking
verantwoordelijke”. Volgens considerans 19 van de Richtlijn
95/46/EG betekent vestiging “het effectief en daadwerkelijk
uitoefenen van activiteiten door een vaste vestiging” waarbij “de rechtsvorm van een dergelijke vestiging, of het nu
gaat om een bijkantoor of een dochteronderneming met
rechtspersoonlijkheid” niet doorslaggevend is.
Volgens artikel 4.1(b) van de Richtlijn 95/46/EG is de nationale privacywet ook van toepassing in ambassades en
andere plaatsen waar de nationale wet uit hoofde van het
internationale publiekrecht van toepassing is. Dit is verder
niet van belang in de context van het Google Spain SL arrest.
In ondergeschikte orde24 bepaalt artikel 4.1(c) dat de nationale privacywet ook van toepassing is op de “voor de verwerking verantwoordelijke persoon [die] niet gevestigd is
op het grondgebied van de Gemeenschap en voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van al dan
niet geautomatiseerde middelen die zich op het grondgebied van genoemde lidstaat bevinden, behalve indien deze
middelen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap slechts voor doorvoer worden gebruikt.”
Volgens de Werkgroep 2925 gaat het hier bijvoorbeeld om
het gebruik van apparatuur zoals servers en datacenters bij

23

24

25

Werkgroep 29, WP 56, 30 mei 2002, “Determining the international application of EU data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites”.
Volgens Opinie WP 56 van de Werkgroep 29 wordt dit afgeleid uit de woorden “indien […] de voor de verwerking verantwoordelijke persoon niet
gevestigd”, dus enkel indien aan deze eerste voorwaarde niet is voldaan.
Werkgroep 29, WP 56, 30 mei 2002.
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het verwerken van persoonsgegevens. Het gebruiken van
dergelijke apparatuur in een lidstaat brengt dus de toepassing mee van de nationale privacywet. Volgens de Werkgroep 29 gaat het echter ook om het gebruik van cookies
en andere technieken waarbij gegevens worden bewaard op
de computer van de websitegebruiker. De computer van de
gebruiker wordt aanzien als apparatuur in de zin van artikel
4.1(c) van de Richtlijn 95/46/EG. De verantwoordelijke voor
de verwerking gebruikt hierbij deze apparatuur voor de verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van technieken
zoals cookies door een buitenlandse internetdienstverlener
kan dus de toepassing meebrengen van de nationale privacywet, aldus de Werkgroep 29.
De nationale privacywet is van toepassing op
zoekmachines
Het Hof oordeelt dat de Spaanse privacywetgeving van toepassing is, zelfs indien de indexering buiten Spanje plaatsvindt. Hof wijst erop dat Google de locatie van verwerking
van de index niet vrijgeeft om concurrentieredenen. Volgens het Hof vindt de Spaanse privacywetgeving toepassing
omwille van de Spaanse vestiging van Google in de zin van
artikel 4.1(a) en considerans 19 van de Richtlijn 95/46/EG. De
dochteronderneming, Google Spain SL, voert een commerciële activiteit bestaande uit het promoten en de verkoop
van advertentieruimte.26 Hierbij zijn de activiteiten van de
dochteronderneming en de activiteiten zoekmachine “onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar de activiteiten inzake de advertentieruimtes het middel vormen om de betrokken zoekmachine economisch rendabel te maken en
deze machine tegelijkertijd het middel is waardoor deze
activiteiten kunnen worden verricht.”27
Via artikel 4.1(a) van de Richtlijn 95/46/EG legt het Hof hiermee de verplichtingen van de Spaanse privacywetgeving
op aan Google Inc, gebaseerd in California, als exploitant
van de zoekmachine en beheerder van de zoekindex. De
belangrijkste factor voor de toepassing van de nationale
privacywet is volgens het Hof, naar considerans 19 van de
Richtlijn 95/46/EG, “het effectief en daadwerkelijk uitoefenen van activiteiten door een vaste vestiging”. Het is onduidelijk wat het Hof zou hebben besloten indien Google geen
kantoren of werknemers zou hebben gehad in Spanje. Voor
het promoten en de verkoop van advertentieruimte in een
lidstaat, geheel via het internet, door een zoekmachine die
geen vestiging heeft in de lidstaat, lijkt de redenering in het
arrest Google Spain SL niet op te gaan. Het Hof had echter
ook artikel 4.1(c) van de Richtlijn 95/46/EG als rechtsgrond
kunnen gebruiken. Artikel 4.1(c) vindt slechts toepassing
indien aan het criterium van vestiging niet is voldaan. Het
Hof had ook op basis van geautomatiseerde middelen voor
de verwerking die zich op het grondgebied van de lidstaat
bevinden (zoals computerinfrastructuur, maar eventueel
ook op grond van de cookie interpretatie van artikel 4.1(c)

26
27

Paragraaf 60 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 56 van het Google Spain SL arrest.
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van de Werkgroep 2928 ) de nationale privacywet kunnen
toepassen.
Zoals de verwijzende rechter gebruikt het Hof de aanduiding “Google Search” voor zowel de zoekmachine aangeboden door Google.com, als de Spaanse variant Google.es.29
Het is evenwel onduidelijk of nationale rechtbanken en gegevensbeschermingsautoriteiten volgens de redenering van
het Google Spain SL arrest kunnen bevelen om zoekresultaten van zowel Google.com als Google.es te verwijderen.
Indien de beslissing zou moeten worden geïnterpreteerd in
de zin dat Google.com verder de gewraakte zoekresultaten
kan blijven weergeven, dan zou het Google Spain SL arrest
slechts beperkte praktische gevolgen hebben.
Indexering is een verwerking van gegevens
Het Hof oordeelt dat de indexatie van informatie op het
internet door zoekmachines als een “verwerking van persoonsgegevens” wordt gekwalificeerd in de zin van de
Richtlijn 95/46/EG. Het Hof benadrukt dat het niet van belang is dat de zoekmachine geen onderscheid maakt tussen persoonsgegevens en andere gegevens.30 Het Hof zegt
dat het evenmin relevant is dat Google hierbij de gegevens
ongewijzigd overneemt van webpagina's. Dit is vrij voor de
hand liggend, omdat oordelen dat het ongewijzigd overnemen van reeds gepubliceerde gegevens geen verwerking
betekent, een volledige uitholling van de Richtlijn 95/46/EG
zou betekenen.31
Zoekmachines zijn verantwoordelijke voor de
verwerking
Het Google Spain SL arrest is opmerkelijk omdat het Hof
zoekmachines kwalificeert als verantwoordelijke voor de
verwerking, en verantwoordelijk acht voor het doel en de
middelen van de verwerking, ongeacht of derden de gegevens wettelijk hebben gepubliceerd. Het Hof wijst op de beslissende rol die zoekmachines spelen bij verspreiding van
gegevens32 en stelt vast dat de Google resultatenlijst een
“min of meer gedetailleerd profiel van de betrokkene” kan
opleveren.33 Hiermee erkent het Hof de impact van nieuwe
zoektechnologieën die grotendeels, hoewel sinds geruime
tijd, hun intrede hebben gedaan na de inwerkingtreding van
de Richtlijn 95/46/EG. Het Hof zegt hierbij dat zoekmachines de rechten op de bescherming van het privéleven van
betrokkenen kan aantasten, bovenop mogelijke aantastingen door de uitgever van de informatie.34

28

29
30
31

32
33
34

Werkgroep 29, WP 56, 30 mei 2002, “Determining the international application of EU data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites”.
Paragraaf 43 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 28 van het Google Spain SL arrest.
“[…] door een algemene afwijking van de toepassing van de richtlijn voor
gepubliceerde informatie, deze richtlijn grotendeels zinloos zou worden.”
EHJ 16 december 2008, Satamedia, C-73/07, paragraaf 48.
Paragraaf 36 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 37 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 38 van het Google Spain SL arrest.
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Bijzondere categorieën van gegevens
Zoals opgemerkt door de Advocaat-Generaal mag de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens onder de
Richtlijn 95/46/EG slechts gebeuren onder bepaalde strikte
voorwaarden.35 Uit dergelijke gegevens blijkt de raciale of
etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging, of zij betreffen de gezondheid
of het seksuele leven. De voorwaarden voor de verwerking
van deze gegevens zijn strikter dan die voor “gewone” persoonsgegevens.
Als verantwoordelijke voor de verwerking, zal de verwerking van deze bijzondere categorieën van gegevens door
een zoekmachine waarschijnlijk niet in overeenstemming
gebeuren met de voorwaarden van de Richtlijn 95/46/EG.
De Richtlijn 95/46/EG bevat immers een principieel verbod
voor de verwerking van dergelijke gegevens en voorziet
limitatieve gronden die de verwerking van dergelijke gegevens kan rechtvaardigen. Dergelijke rechtvaardigingsgronden omvatten bijvoorbeeld de toestemming van de betrokkene, in het kader van verplichtingen en rechten onder
het arbeidsrecht, of ter verdediging van de vitale belangen
van de betrokkene indien deze zelf geen instemming kan
getuigen36 . De opgesomde gronden in de Richtlijn 95/46/
EG zijn limitatief, zonder een algemene restcategorie zoals
die van artikel 7, f ) van de Richtlijn 95/46/EG, die de verwerking na een afweging van belangen toelaat, wanneer
“de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het
gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden
verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en
vrijheden van de betrokkene […] niet prevaleren.”
Dit betekent dat de verwerking van bijzondere categorieën
van gegevens door zoekmachines niet zou zijn toegelaten.
De Advocaat-Generaal kwam tot de conclusie “dat internetzoekmachines in strijd met het Unierecht zijn, wat mijns
inziens een absurde conclusie is.”37 “Met name zouden de
activiteiten van aanbieders van internetzoekmachines, […]
automatisch illegaal worden zodra niet is voldaan aan de
strenge voorwaarden die [artikel 8 van de Richtlijn 95/46/
EG] stelt aan de verwerking van zulke gegevens.”38
Dit was een factor voor de Advocaat-Generaal om te besluiten dat internetzoekmachines niet als verantwoordelijke
voor de verwerking moeten worden gekwalificeerd.
Het Hof lijkt niet uitdrukkelijk op de opmerking van de Advocaat-Generaal te zijn ingegaan. De vraag kan dus gesteld
worden of het Hof slechts bepaalde delen van de Richtlijn
95/46/EG heeft toegepast (zoals artikel 4.1(a) over het toepasselijk nationaal recht en artikel 12(b) over het recht van
35
36
37
38

Paragraaf 90 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
Artikel 8 van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 6 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Artikel 90 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.
Loc. cit.
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uitwissing), terwijl het Hof andere delen niet toepast op internetzoekmachines (zoals artikel 8 over de bijzondere categorieën van gegevens). Een dergelijke interpretatie van de
Richtlijn 95/46/EG zou merkwaardig zijn, en zelfs als contra
legem kunnen bestempeld worden. Voor een dergelijke interpretatie was het aangewezen om de opwerping van de
Advocaat-Generaal te bespreken in het arrest, ten einde het
standpunt van het Hof over de reikwijdte van de verplichtingen van internetzoekmachines onder artikel 8 te verduidelijken.
Het arrest lijkt in essentie impliciet te oordelen dat de publicatie van bijzondere categorieën van gegevens door uitgevers van webpagina's de verdere verwerking door zoekmachines rechtvaardigt. Een dergelijke opvatting zou echter in
strijd zijn met de hoofdlijn van de redenering van het Hof
met betrekking tot “gewone” persoonsgegevens, terwijl
de voorwaarden voor de verwerking van “bijzondere” gegevens in de Richtlijn 95/46/EG strenger zijn. Het Hof oordeelde immers dat de verwerking door zoekmachines van
persoonsgegeven moet voldoen aan de voorwaarden van de
Richtlijn 95/46/EG, waaronder artikel 12(b) over het recht
van uitwissing, “zelfs wanneer de publicatie ervan op deze
webpagina’s op zich rechtmatig is”.39 Het standpunt van het
Hof over bijzondere categorieën van gegevens blijft een
open vraag bij de lezing van het arrest. Ook de toekomstige
verordening lijkt niet meteen een uitkomst te bieden voor
de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens
door internetzoekmachines. Het zal afwachten zijn op de
interpretatie van het Google Spain SL arrest door de nationale rechtbanken en gegevensbeschermingsautoriteiten.
Rechtstreeks verzoek tot de zoekmachine
Het Hof oordeelde dat de potentiële inmenging van de
grondrechten van de betrokkene “niet kan worden gerechtvaardigd door louter het economisch belang dat de exploitant van een dergelijke zoekmachine bij deze verwerking
heeft.”40 Daarom kan de exploitant van de zoekmachine
rechtstreeks worden verplicht om links naar webpagina's te
verwijderen die persoonsgegevens bevatten, zelfs indien de
publicatie rechtmatig was. Het Hof wijst erop dat de zoekresultaten een “grotere inmenging in het grondrecht op eerbiediging van het privéleven van de betrokkene kan vormen
dan de publicatie van deze webpagina.”41
Het praktisch effect van het Google Spain SL arrest zal afhangen van de interpretatie die nationale rechtbanken en
gegevensbeschermingsautoriteiten zullen geven aan de
omvang en de werking in de tijd van het rechtstreeks verzoek van de betrokkene aan zoekmachines. Met name is het
onduidelijk of de vraag tot verwijdering van links, naast de
gewraakte webpagina's, ook nieuwe webpagina's en nieuwe
links kan omvatten naarmate ze na het verzoek verschijnen,
bijvoorbeeld via geïndexeerde publieke sociale media be-

39
40
41

Punt 3) van het dispositief van het Hof.
Paragraaf 81 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 87 van het Google Spain SL arrest.
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richten. Eveneens onduidelijk is of de zoekfunctionaliteiten
van sociale media zoals Twitter onder dezelfde voorwaarden als zoekmachines moeten beoordeeld worden.
De vraag rijst ook voor nieuwsaggregators en zoekmachines voor nieuwsberichten uitgebaat door kranten en andere nieuwsorganisaties, daar deze mogelijk onder de uitzonderingen vallen met betrekking tot de verwerking van
gegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden van de
Richtlijn 95/46/EG 42 . Het Google Spain SL arrest geeft geen
aanduidingen met betrekking tot deze vragen. Afhankelijk
van de interpretatie van de omvang van het verzoek tot uitwissing van de betrokkene, kan in de praktijk het verzoek
slechts een beperkt effect hebben, omwille van de vele manieren waarop informatie wordt verspreid.
Afweging en “toereikendheid” (relevance)
Na de ontvangst van een verzoek tot uitwissing van betrokkene, moet de zoekmachine “vervolgens naar behoren de
gegrondheid van deze verzoeken […] onderzoeken.”43 De
zoekmachine moet onderzoeken of de gegevens “ontoereikend, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn voor de
doeleinden van de verwerking.”44 Hierbij moet er een afweging gebeuren tussen de rechten van de betrokkene, die
volgens het Hof in de regel voorrang hebben op de belangen
van internetgebruikers die toegang willen krijgen tot de informatie.45 Er moet een afweging gebeuren met betrekking
tot het belang van het publiek bij de informatie. Volgens het
Hof kan “dit evenwicht […] in bijzondere gevallen afhangen
van de aard van de betrokken informatie en de gevoeligheid
ervan voor het privéleven van de betrokkene en van het belang dat het publiek erbij heeft om over deze informatie te
beschikken, wat met name wordt bepaald door de rol die
deze persoon in het openbare leven speelt.”46 Het Hof geeft
geen aanduiding hoe deze principes concreet moeten worden toegepast.
Niet alleen is het concept “toereikendheid” (relevance) uiterst subjectief, maar het kan ook een wisselende interpretatie kennen met de tijd. De aanduiding van het Hof dat de
afweging moet gebeuren “gelet op de verstreken tijd”47 lijkt
redelijk, maar niet alle informatie over iemand wordt minder belangrijk met de tijd. Iemands gedrag in het verleden
kan op een bepaald tijdstip beoordeeld worden niet meer
relevant te zijn, om later opnieuw relevant te worden omdat
het gedrag wordt herhaald. De concrete toepassing van het
concept “toereikendheid” en de afweging van het publiek
belang lijkt hierbij deels een normatieve interpretatie in te
houden van de zoekmachine.

Google heeft in navolging van het arrest een adviesraad opgezet om richtlijnen omtrent de verzoeken op te stellen en
een formulier online gezet dat betrokkenen kunnen gebruiken om verzoeken in te dienen48 . Zoekmachines kunnen in
de praktijk ook weigeren om de afweging met betrekking
tot de verwijdering van informatie te doen. Google heeft
reeds aangegeven dat het in bepaalde gevallen verzoeken
niet zal kunnen beantwoorden en de vraag zal doorverwijzen naar gegevensbeschermingsautoriteiten. De zoekmachine zou ook systematisch beroep kunnen aantekenen bij
beslissingen wat vertragingen met zich kan meebrengen, en
uiteraard de effectiviteit van de uitoefening van de rechten
van de betrokkene verminderen.
Opt-out verwerking
De Richtlijn 95/46/EG voorziet een beperkt aantal juridische
gronden op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt49 . Betrokkenen geven niet hun toestemming
aan Google voor de verwerking van hun persoonsgegevens
op webpagina's van derden. Google kan dus niet steunen
op de toestemming van de betrokkene als rechtsgrond.50
Het verwerken van gegevens op webpagina's van derden
moet dus “noodzakelijk [zijn] voor de behartiging van het
gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de
verwerking.”51 Deze rechtsgrond kan slechts ingeroepen
worden voor zover “de fundamentele rechten en vrijheden
van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit
hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen”.
Zoekmachines duiden vaak in hun privacyverklaring de
verschillende doeleinden en gronden aan voor de verwerking van persoonsgegevens.52 De volgende gronden worden
vaak aangeduid voor de verwerking van persoonsgegevens
in hun rol van verantwoordelijke voor de verwerking: het
verbeteren van de diensten; het beveiligen van systemen;
de voorkoming van fraude; voor boekhoudkundige doeleinden; gepersonaliseerde reclame; statistische doeleinden;
en voor gerechtelijke onderzoeken. Volgens de Werkgroep
29 vormen sommige gronden en doeleinden, zoals het verbeteren van de diensten en gepersonaliseerde reclame, een
te onduidelijke basis om als rechtsgrond te dienen voor de
rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens.53
De verwerking door Google met als resultaat “een min of
meer gedetailleerd profiel van de betrokkene”54 , dat publiek
toegankelijk is, wordt door het Hof dus rechtmatig bevonden op basis van de rechtvaardigingsgrond van de Richtlijn
95/46/EG die stelt dat de verwerking “noodzakelijk is voor

48
49
42
43
44
45
46
47

Artikel 9 van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 3, §3 van de Wet Verwerking
Persoonsgegevens.
Paragraaf 77 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 92 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 81 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 81 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 93 van het Google Spain SL arrest.
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support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch.
Artikel 7 van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 5 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Art. 7(a) van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 5(a) van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Art. 7(f ) van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 5(f) van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Werkgroep 29, Opinie WP 148 1/2008.
Werkgroep 29, Opinie WP 148 1/2008.
Paragraaf 37 van het Google Spain SL arrest.
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de behartiging van het gerechtvaardigde belang”55 van de
zoekmachine. Weliswaar is de rechtsgrond voorwaardelijk:
de verwerking is toegestaan voor zover “de fundamentele
rechten en vrijheden van de betrokkene” niet zwaarder
doorwegen. Het komt er dus op neer dat het Hof de verwerking toestaat op grond van de zakelijke belangen van Google. Hierbij vormt de verwerking en organisatie van gegevens
de bedrijfsmissie van Google.56

vacywetgeving60 . Het Hof verduidelijkt over het recht van
de betrokkene om zich te richten tot de exploitant van de
zoekmachine:

Omdat de bedrijfsbelangen van Google lijken te volstaan,
legt het arrest slechts beperkte voorwaarden op om tot de
verwerking van persoonsgegevens over te gaan. Het arrest
belet niet dat andere bedrijven ook voorhouden dat een gelijkaardige verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd worden door hun bedrijfsbelangen. Men kan zich de
vraag stellen of de essentiële doelstelling van transparantie,
ten einde het recht van toegang door de betrokkene te kunnen uitoefenen, zoals verwoord in het initieel voorstel van
de Commissie van richtlijn omtrent de verwerking van persoonsgegevens, hierdoor wel wordt versterkt.57.

Het Hof lijkt hiermee aan te sluiten op de visie dat een
schending van de privacywetgeving op zich de aansprakelijkheid van de verwerker kan meebrengen, los van het feit
of de gepubliceerde informatie correct is of niet.62

Het arrest kan gelezen worden als een rechtvaardiging van
de 'opt-out' houding van Google inzake de verwerking van
persoonsgegevens. Google kiest ervoor om eerst de gegevens te verwerken en beschikbaar te maken, om vervolgens
pas, indien de verwerking wordt betwist, desgevallend een
recht van uitwissing toe te kennen. Deze “opt-out” houding
wordt ook gehanteerd inzake auteursrechten, bijvoorbeeld
bij het aanbieden van de YouTube videodienst. Google treedt
hierbij op als hosting dienstverlener onder artikel 20 van de
Wet Elektronische Handel.58 Doorgaans wordt de toestemming van de rechtshouder vereist door de Auteurswet59 ,
maar Google publiceert eerst materiaal op YouTube, waarbij
rechtshouders in een tweede stap de mogelijkheid krijgen
om de publicatie te betwisten.
Aansprakelijkheid
Indien een zoekmachine weigert om zoekresultaten te
verwijderen, kan de zoekmachine aansprakelijkheid oplopen. Het is waarschijnlijk dat de zoekmachine de nadelen
verbonden aan het inwilligen van het verzoek (zoals zoekresultaten die minder volledig zijn) zal afwegen met de
voordelen (zoals het vermijden van aansprakelijkheid), op
vergelijkbare wijze als bij eisen omtrent de schending van
intellectuele eigendomsrechten.
De verantwoordelijke voor de verwerking is aansprakelijk
voor de schade die voortvloeit uit een schending van de pri-

55
56
57

58
59

Artikel 7(f ) van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 5(f) van de Wet Verwerking
Persoonsgegevens.
“Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” Zie www.google.com/about/company/
Considerans 13, COM (1990) 314-2 van 18 juli 1990, Proposal for a European Parliament and Council Directive concerning the protection of individuals in relation to the processing of personal data, eur-lex .europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1990:277:FULL&from=en.
Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij.
Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
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“In dit verband moet worden benadrukt dat de vaststelling van een dergelijk recht niet veronderstelt dat de opneming van de betrokken informatie in de resultatenlijst
de betrokkene schade berokkent.”61

Recht om vergeten te worden (recht van
uitwissing)
Onder de Richtlijn 95/46/EG kunnen betrokkenen van de
verantwoordelijke voor de verwerking “de rectificatie, de
uitwissing of de afscherming van de gegevens” verzoeken63
waarvan de verwerking niet voldoet aan bepaalde voorwaarden. Dit omvat de voorwaarde dat de persoonsgegevens “toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden
verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt.”64
Sommige uitzonderingen van de privacywetgeving laten
toe om toch de gegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld
het geval voor “verwerkingen van persoonsgegevens voor
uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden
wanneer de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk publiek zijn gemaakt door de betrokken
persoon of die in nauw verband staan met het publiek karakter van de betrokken persoon of van het feit waarin die
persoon betrokken is.”65 Het recht van uitwissing dat het
Hof erkent in het arrest Google Spain SL is geen nieuw recht
maar een manier om bestaande rechten onder de privacywetgeving uit te oefenen tegenover de exploitant van een
zoekmachine als verantwoordelijke voor de verwerking.
Omdat de zoekresultaten publiek zijn, lijkt de essentie van
het recht van uitwissing volgend op het arrest Google Spain
SL deels te liggen in het recht op herstelling van het maatschappelijk aanzien. De uitoefening van het recht van uitwissing tegenover zoekmachines vindt een parallel in de
civielrechtelijke traditie om strafregisters te kunnen uitwissen na het verloop van een bepaalde tijd. In België kan er
60
61
62

63
64
65

Artikel 23 van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 15 Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Paragraaf 96 van het Google Spain SL arrest.
S. Warren en L. Brandeis, l.c., punt 5: “The truth of the matter published
does not afford a defence. Obviously this branch of the law should have no
concern with the truth or falsehood of the matters published. It is not for
injury to the individual's character that redress or prevention is sought,
but for injury to the right of privacy. For the former, the law of slander and
libel provides perhaps a sufficient safeguard. The latter implies the right
not merely to prevent inaccurate portrayal of private life, but to prevent its
being depicted at all”.
Artikel 12(b) van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 12 van de Wet Verwerking
Persoonsgegevens.
Artikel 6.1.(b) van de Richtlijn 95/46/EG, artikel 4, 3° van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
Artikel 3 §3 van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.
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bijvoorbeeld een verzoek tot herstel in eer en rechten worden ingewilligd onder bepaalde voorwaarden.66 Deze maatschappelijke kwestie is sterk cultuurgebonden, in contrast
met de Google Search dienst, die wereldwijd wordt aangeboden. Het arrest Google Spain SL lijkt daarom te zullen
leiden tot grotere verschillen tussen de aangeboden dienst
binnen en buiten Europa. Hierbij is het opvallend hoe het arrest met betrekking tot het recht van uitwissing in verschillende landen op uiteenlopende wijzen werd onthaald. Net
in Spanje kent het derecho al olvido een wrange weerklank
om historische redenen.67 In de Verenigde Staten, verklaarde de redactie van de New York Times de dag na het arrest
een dergelijk recht te verregaand.68 In ieder geval blijken
meteen na het arrest reeds vele duizenden Europeanen van
het recht op uitwissing te willen gebruikmaken.
Conclusie
Het arrest erkent de bijzondere rol van de zoektechnologie
die het mogelijk maakt “een gestructureerd overzicht” te
krijgen van een persoon en toelaten een “min of meer gedetailleerd profiel van de betrokkene” op te stellen.69 Door
de mogelijkheid van verzoeken tot uitwissing ten overstaan
van zoekmachines te bevestigen, versterkt het Google Spain
SL arrest de rechten van burgers op grond van de artikelen
7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie die de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Hoewel het
Google Spain SL arrest stelt dat de potentiële inmenging van
deze rechten “niet kan worden gerechtvaardigd door louter
het economisch belang van de exploitant van een dergelijke
zoekmachine”70 , legitimeert het arrest de facto wel de “optout” verwerking van persoonsgegevens door zoekmachines.
Het Google Spain SL arrest doet vele vragen rijzen, waaronder:
– De afbakening van de criteria voor de territoriale toepassing van de privacywetgeving in navolging van het
Google Spain SL arrest.
– De verwerking door zoekmachines van bijzondere categorieën van gegevens.
– De omvang van het recht van uitwissing met betrekking tot zoekmachines, sociale media en vele andere
internetdiensten.

–

De werking in de tijd van het recht van uitwissing met
betrekking tot nieuwe webpagina's en nieuwe links die
na het verzoek verschijnen.
– De praktische afwegingscriteria met betrekking tot
“toereikende” (relevante) informatie rekening houdende met de belangen van de betrokkene, en het publiek
belang bij het recht op toegang tot informatie.
– De concrete effectiviteit van dergelijke verzoeken, rekening houdende met de procedurele aspecten van het
verzoek en de waaier aan manieren om de informatie
op het internet te vinden.
De interpretatie van deze vragen door nationale rechtbanken en gegevensbeschermingsautoriteiten zullen de concrete invulling van het recht van uitwissing bepalen. Afhankelijk van deze invulling kan het Google Spain SL arrest een
verregaande of een beperkte impact hebben op de rechten
van betrokkenen, de afweging met het publiek belang bij
het opzoeken van informatie, de exploitatie van zoekmachines en de belangen van uitgevers op het internet. Hierbij zal
het afwegen van deze uiteenlopende belangen, aan de hand
van het principiële, maar nog concreet toe te passen Google
Spain SL arrest geen eenvoudige taak zijn.

De nieuwe Verordening Verwerking Persoonsgegevens definieert het recht van uitwissing op een bredere wijze dan in
de huidige Richtlijn 95/46/EG. Daarom zal het Google Spain
SL arrest van belang zijn voor de toekomstige interpretatie
van de Verordening, hoewel de concrete invulling van het
Google Spain SL arrest hierbij doorslaggevend zal zijn.
Patrick Van Eecke en Anthony Cornette

Nederland
Computerrecht 2014/116
Hof Amsterdam 24 september 2013, nr. 200.105.659
m.nt. F.C. van der Jagt1
(Art. 1 aanhef en sub a Wbp, art. 8 aanhef en sub a Wbp,
art. 8 aanhef en sub f Wbp)
ECLI:NL:GHAMS:2013:5224
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Zie bijvoorbeeld artikel 621 van het Wetboek van Strafvordering.
New Yorker, 21 mei 2014. “The phrase 'derecho al olvido' carries an odd
resonance in Spain. The country lived under the harsh rule of a dictator,
Francisco Franco, for nearly forty years. […] An amnesty law was passed
in 1977 that halted the prosecution of Franco-era crimes. The unspoken
agreement to leave the past behind became known as the pacto de olvido,
an agreement to forget”.
“But lawmakers should not create a right so powerful that it could limit
press freedoms or allow individuals to demand that lawful information
in a news archive be hidden.” Het arrest Google Spain SL zou bovendien
leiden tot minder geïnformeerde Europeanen: “Such a purge would leave
Europeans less well informed and make it harder for journalists and dissidents to have their voices heard.” www.nytimes.com/2014/05/14/opinion/
ordering-google-to-forget.ht ml.
Paragraaf 37 van het Google Spain SL arrest.
Paragraaf 81 van het Google Spain SL arrest.
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Vordering tot gebod verwijdering persoonsgegevens van
websites Google Maps en/of Google Street View. In hoeverre zijn gegevens Google Maps persoonsgegevens in
zin van de Wbp? Voldoende spoedeisend belang?
Beelden van onder meer een pand van een stichting die bij een
adres op Google Street View worden weergegeven zijn geen
persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Aan de beoordeling of
de naam van een stichting of een telefoonnummer daarvan als

1

Mr. F.C. (Friederike) van der Jagt is advocaat bij Stibbe te Amsterdam. Deze
noot vormt een bewerking van een eerdere van de hand van de auteur verschenen analyse op www.ITenrecht.nl, nummer IT1518.
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persoonsgegeven kwalificeert komt de rechter bij het ontbreken van een (spoedeisend) belang niet toe.
Arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 september 2013 (bij vervroeging)
inzake
1. [appellant sub 1],
2. [appellante sub 2],
beiden wonend te [woonplaats],
appellanten,
advocaat: mr. O.D. Oosterbaan te Amsterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOOGLE NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar Amerikaans recht
GOOGLE INC.,
gevestigd te Mountain View, California, Verenigde Staten van Amerika,
geïntimeerden,
advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam.
Partijen worden hierna [appellanten] en Google genoemd.
1.

Het verloop van het geding in hoger beroep

Bij dagvaarding van 27 februari 2012 zijn [appellanten] in
hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 16 februari
2012, in deze zaak in kort geding gewezen tussen [appellanten] als eisers en Google als gedaagde.
[appellanten] hebben bij memorie negen grieven geformuleerd, producties in het geding gebracht en geconcludeerd,
kort gezegd, dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad,
het vonnis waarvan beroep zal vernietigen, en, opnieuw
recht doende, de vorderingen van [appellanten] alsnog zal
toewijzen, met veroordeling van Google in de proceskosten
van beide instanties.
Google heeft bij memorie de grieven van [appellanten] bestreden, een productie in het geding gebracht en geconcludeerd, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep
zal bekrachtigen, met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad – van [appellanten] in de proceskosten van het hoger
beroep.
Ter zitting van het hof van 27 augustus 2013 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [appellanten] door hun voornoemde advocaat en Google door mr. Q.R. Kroes, advocaat
te Amsterdam; beide advocaten hebben daarbij pleitnotities
in het geding gebracht. Voorts is aan Google akte verleend
van het in het geding brengen van enkele producties.
Ten slotte is arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.
2.

De feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.4 een aantal feiten vermeld en
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tot uitgangspunt genomen. Omdat die feiten tussen partijen
niet in geschil zijn, zal ook het hof daarvan uitgaan. Voor
zover [appellanten] er in grief I over klagen dat de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis onder de vaststaande
feiten iets niet heeft vermeld, doet dit aan de juistheid van
de daar wel vastgestelde feiten niet af. Het hof zal aan wat
in de toelichting op de grief is aangevoerd zonodig in het
hierna volgende aandacht geven.
3

De beoordeling

3.1.
Het gaat in deze zaak, voor zover thans relevant,
om het volgende.
(i) Google biedt via internet onder meer de informatiediensten Google Maps en Google Street View aan. Via
Google Maps worden topografische kaarten en satellietfoto's ter beschikking van het publiek gesteld. Via
Google Street View wordt de mogelijkheid geboden om
panoramafoto's van straten te bekijken.
(ii) [appellanten] hebben geconstateerd dat het intypen
van de zoekwoorden [O]' en '[A]' in de dienst/website
van Google Maps/Google Street View ertoe leidde dat
de volgende informatie werd vrijgegeven:
"Stg. [Stichting; hof] [appellant sub 1]/mr.[appellante
sub 2],
[adres]
[postcode] [A]. [telefoonnummer]."
Via Google Maps kan de locatie van het betreffende adres
worden weergegeven. Via Google Street View kon een opname van de [adres] ter hoogte van nummer [nummer],
inclusief de oprit van het betreffende pand en, voor zover
vanaf de weg zichtbaar, delen van het pand en van de op het
moment van opname op het betreffende perceel aanwezige
objecten, worden bekeken.
(iii) [appellanten] wonen in het pand aan de [adres].
(iv) Na klachten van [appellanten] heeft Google de hiervoor
onder (ii) weergegeven melding aangepast in die zin
dat in Google Maps geen verwijzing meer is opgenomen naar de 'Stichting [appellant sub 1]/mr.[appellante
sub 2]' en de beelden die Google Street View weergeeft
bij het adres "[adres], [A]" in belangrijke mate onscherp
zijn gemaakt. Verder kan thans nog via Google Maps
een satellietfoto worden bekeken waarop het pand,
gelegen aan de [adres], te zien is. De via Google Street
View te bekijken opnamen zijn gedeeltelijk 'geblurd'
(vervaagd), zodat de daarop aanvankelijk zichtbare delen van het pand en de op het moment van opname op
het betreffende perceel aanwezige objecten niet langer
als zodanig herkenbaar zijn.
3.2.
[appellanten] hebben in eerste aanleg gevorderd,
kort gezegd, dat Google – op straffe van verbeurte van een
dwangsom – wordt geboden van de websites Google Maps
en/of Google Street View
a. alle op hen betrekking hebbende persoonsgegevens, in
het bijzonder het adres, het huisnummer, woonplaats
en postcode te verwijderen, en
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alle op hen betrekking hebbende persoonsgegevens,
in het bijzonder de naam, het adres, het huisnummer,
woonplaats en postcode en telefoonnummer verwijderd te blijven houden.
Zij hebben daartoe gesteld, kort gezegd, dat Google inbreuk
maakt op hun persoonlijke levenssfeer door, in strijd met
het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(verder: Wbp), op hen betrekking hebbende persoonsgegevens via haar websites kenbaar te maken. Google heeft
hiertegen verweer gevoerd.
3.3.
De voorzieningenrechter heeft bij het vonnis
waarvan beroep, kort samengevat en voor zover thans
relevant, het volgende overwogen. De onder 3.2 sub a bedoelde vordering moet worden afgewezen omdat voor de
toepasselijkheid van de Wbp is vereist dat sprake is van
verwerking van gegevens betreffende een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon en de foto's die via
Google openbaar worden gemaakt geen verwijzing naar een
bepaalde natuurlijke persoon bevatten. Ook de onder 3.2
sub b bedoelde vordering moet worden afgewezen omdat
de naam van een rechtspersoon waarin de naam van een
natuurlijk persoon is verwerkt niet zonder meer kan worden beschouwd als een gegeven dat betrekking heeft op die
natuurlijke persoon en daarmee onder de werkingssfeer van
de Wbp kan worden gebracht en, zo in het onderhavige geval – veronderstellenderwijs – zou moeten worden aangenomen dat dit toch het geval is, een weging van belangen
als bedoeld in artikel 8 aanhef en sub f Wbp dient plaats te
vinden waarbij, gelet op alle concrete omstandigheden over
en weer, het belang van [appellanten] dient te wijken voor
het belang dat Google erbij heeft om rechtmatig door haar
verkregen informatie te gebruiken voor haar commerciële
activiteiten. Op grond van een en ander heeft de voorzieningenrechter beide vorderingen van [appellanten] afgewezen
en [appellanten] veroordeeld in de proceskosten.
3.4.
De grieven van [appellanten] strekken ertoe de beslissing van de voorzieningenrechter om hun beide vorderingen af te wijzen en de gronden die daartoe zijn gebezigd,
geheel aan het oordeel van het hof te onderwerpen. Het hof
overweegt dienaangaande als volgt.
3.5.
Bij de beoordeling van de grieven in hoger beroep
moet ervan worden uitgegaan – zo is uit de processtukken
af te leiden en is bij gelegenheid van de pleidooien voor dit
hof door beide partijen bevestigd (zie ook onder 3.1 sub
(iv)) – dat het intypen van de zoekwoorden '[O]' en '[A]' in
de zoekfunctie van Google Maps niet meer ertoe leidt dat
als informatie – die aanvankelijk wel verscheen – 'Stichting
[appellant sub 1]/mr.[appellante sub 2]' (verder: de stichting) wordt vrijgegeven, evenmin als het telefoonnummer
van die stichting en/of het adres [adres] te [A]. Thans kan
– na het intypen van de zoektermen '[adres]' en '[A]' – via
Google Maps uitsluitend de locatie van het betreffende
adres worden weergegeven en kunnen via Google Street
View slechts 'geblurde' fotografische afbeeldingen rondom
dat adres worden bekeken.
3.6.
De vraag waar het in het onderhavige geding allereerst om gaat – en door zowel de onder 3.2 sub a als de onder 3.2 sub b bedoelde vordering aan de orde wordt gesteld
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– is of voldoende aannemelijk is dat de gegevens die thans
nog door Google Maps – na het intypen van het adres [adres]
te [A] – beschikbaar worden gesteld, persoonsgegevens zijn
in de zin van de Wbp, nu [appellanten] hun vorderingen baseren op het in het onderhavige geval van toepassing zijn
van deze wet.
3.7.
Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend. Artikel 1 Wbp bepaalt wat onder persoonsgegeven moet worden verstaan:
"elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".
Dit betekent dat, om van persoonsgegevens te kunnen spreken, sprake moet zijn van informatie die betrekking heeft
op een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd. Aan dat vereiste is niet voldaan indien na het intypen
van (enkel) een adres uitsluitend de locatie van het betreffende adres en wazig gemaakte fotografische afbeeldingen
rondom dat adres – zonder dat daarop individuen staan afgebeeld – worden weergegeven, omdat in dat geval uitsluitend gegevens over een object, en geen persoonsgegevens
over een individu, worden geopenbaard. Dit betekent dat
grief III faalt.
3.8.
De vraag waar het in het onderhavige geding
voorts om gaat – en door de onder 3.2 sub b bedoelde vordering mede aan de orde wordt gesteld – is of [appellanten]
voldoende (spoedeisend) belang hebben bij deze vordering
voor zover deze betrekking heeft op een gebod voor de toekomst tot (hernieuwde) openbaarmaking van de naam en
het telefoonnummer van de stichting.
3.9.
Het hof beantwoordt ook deze vraag ontkennend.
Vaststaat – zo is bij gelegenheid van de pleidooien voor dit
hof door beide partijen ook uitdrukkelijk bevestigd – dat op
dit moment de naam en het telefoonnummer van de stichting na het intypen van de zoekwoorden '[O]' en '[A]' in de
zoekfunctie van Google Maps niet meer worden vrijgegeven, dat Google dit reeds vóór de procedure in eerste aanleg
zelf onmogelijk heeft gemaakt, dat die gegevens voordien
werden vrijgegeven via een koppeling van data die Google
(contractueel) onderhoudt met de Kamer van Koophandel,
dat een dergelijke koppeling niet meer tot stand komt indien
en zodra een rechtspersoon van de zogenoemde opt out-regeling (of non mailing-indicator: zie memorie van grieven
onder 47) bij de Kamer van Koophandel gebruik maakt en
dat [appellanten] van die laatste mogelijkheid inmiddels
gebruik hebben gemaakt. Dit laatste betekent dat Google,
ook indien zij dit zou wensen, de openbaarmaking van de
gewraakte gegevens niet meer kan bewerkstelligen, tenzij
[appellanten] eerst zelf hun keuze voor de zogenoemde opt
out-regeling bij de Kamer van Koophandel ongedaan maken. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat
[appellanten] voldoende (spoedeisend) belang hebben bij
hun onder 3.2 sub b bedoelde vordering zoals nader onder
3.8 omschreven. Dit impliceert dat de vraag of de gewraakte
gegevens, dat wil zeggen de naam en het telefoonnummer
van de stichting, onder de reikwijdte van de Wbp vallen alsmede de vraag of, als dit het geval is, een belangenafweging
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als bedoeld in artikel 8 aanhef en sub f Wbp in het voordeel
van [appellanten] dan wel in het voordeel van Google moet
uitvallen, in het onderhavige (kort) geding buiten bespreking kunnen blijven.
3.10.
Het voorgaande betekent dat grief II, grief IV, grief
V, grief VI, grief VII en grief VIII geen nadere bespreking behoeven en alle falen. Bovendien kan ook grief IX niet slagen,
omdat [appellanten] onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld waaruit voorshands kan worden afgeleid dat de gegevens die thans via Google worden geopenbaard met betrekking tot het adres [adres] te [A] het pand
(eerder) een doelwit van inbrekers maken.
3.11.
Wat [appellanten] voor het overige naar voren hebben gebracht kan aan het voorgaande niet afdoen en kan
derhalve buiten bespreking blijven.
3.12.
De slotsom luidt dat het hoger beroep faalt en het
vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. [appellanten] zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het geding in hoger beroep.
4

De beslissing

Het hof:
bekrachtig het vonnis waarvan beroep;
verwijst [appellanten] in de proceskosten van het geding in
hoger beroep en begroot die kosten, voor zover tot heden
aan de kant van Google gevallen, op € 666,= aan verschotten
en € 2.682,= aan salaris advocaat;
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Noot
Inleiding en achtergrond
Sinds de wereldwijde introductie van Google Street View
in 2007 vormt deze Google-dienst een constante bron van
(juridisch) vermaak. Diverse nationale toezichthouders van
verschillende landen onderzochten de privacyaspecten van
de dienst. In Nederland leidde dit er zelfs toe dat Google de
'eer' te beurt viel om de hoogste dwangsom (€ 1.000.000,-)
uit de geschiedenis van het College bescherming persoonsgegevens opgelegd te krijgen. Aanleiding daarvoor was het
feit dat via Google Street View bepaalde informatie van
wifi-routers, waaronder locatiegegevens en gegevens over
de inhoudelijke communicatie die via deze routers plaatsvond, werd verzameld zonder dat de personen die gebruik
maakten van deze routers hierover werden geïnformeerd.2
Maar ook buiten de toezichthouders om komt Google Street
View regelmatig in het nieuws. Zo werden we recentelijk
nog opgeschrikt door een "moord" op Google Street View,
die achteraf door een aantal Schotse garagemedewerkers in

2

Cbp 23 maart 2011, z2010-01467 (Dwangsombesluit), Cbp 22 juli 2011,
z2011-00383 (Beslissing op bezwaar), Cbp 19 april 2011 (Persbericht), Cbp
13 september 2011 (Persverklaring) en Cbp 15 november 2011 (Persverklaring), allen te raadplegen via: www.cbpweb.nl/Pages/pb_20111115_google.aspx.
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scène bleek te zijn gezet.3 Vanuit privacyrechtelijk perspectief komt geregeld de vraag op of een foto op Google Street
View inbreuk maakt op de privacy van deze of gene, hetgeen
ook speelt in deze zaak.
Eisers zijn de bewoners van een pand waarin een stichting
is gevestigd. In de stichtingsnaam zijn hun beider namen
verwerkt. Indien via de algemene zoekfunctie van Google
op naam en woonplaats van eisers wordt gezocht, komt
uit de zoekresultaten de naam van de stichting naar voren.
Via Google Maps en Google Street View zijn vervolgens het
adres van de stichting, een satellietfoto van het pand en een
gedeeltelijk geblurde foto van het pand te zien. Eisers achten dit een schending van hun privacy en vorderen dat deze
gegevens worden verwijderd van beide Google-diensten.
Volgens hen dienen de stichtingsnaam, de adresaanduiding
en de fotoweergave van de weg ter hoogte van het adres
van de stichting, als persoonsgegevens in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens ("Wbp") te worden aangemerkt. Google dient voor de verwerking van deze persoonsgegevens een grondslag te hebben op grond van art. 8 van
de Wbp, dat een limitatieve opsomming van mogelijke verwerkingsgronden geeft. Google zal in dit specifieke geval,
bij gebreke van ondubbelzinnige toestemming van eisers
(art. 8 aanhef en sub a Wbp), moeten aantonen dat zij een
beroep kan doen op art. 8 aanhef en sub f Wbp: Google dient
een gerechtvaardigd belang te hebben om de persoonsgegevens te verwerken dat prevaleert boven het belang dat
de eisers hebben ten aanzien van de bescherming van hun
privacy. Volgens eisers is hier geen sprake van nu het commerciële belang van Google minder zwaar zou moeten wegen dan het belang dat de eisers hebben bij de bescherming
van hun privacy.
Google meent echter dat de Wbp in het geheel niet van
toepassing is omdat het geen persoonsgegevens betreft.
De gegevens kunnen alleen gebruikt worden om het stichtingspand te identificeren. Indien de gegevens toch als
persoonsgegevens moeten worden aangemerkt, dan zou
de belangenafweging onder art. 8 aanhef en sub f Wbp in
het voordeel van Google moeten uitvallen. Google heeft immers een ondernemersbelang en hecht daarnaast waarde
aan de vrijheid van informatie. Google heeft de informatie
over de stichting rechtmatig verkregen door deze te kopen
van de Kamer van Koophandel. Eisers hadden zich hiertegen
kunnen verzetten door bij de Kamer van Koophandel aan
te geven dat de stichtingsgegevens niet mochten worden
opgenomen in de bestanden die door de Kamer van Koophandel aan derden worden verkocht. Dit hebben zij echter
nagelaten.
Verloop in eerste aanleg: geen sprake van
persoonsgegevens
De voorzieningenrechter oordeelde in eerste aanleg (februari 2012) dat de vermelding van de straatnaam en het huisnummer slechts de plaatsbepaling van het pand aangeven.4
3
4

Zie: http://www.nu.nl/opmerkelijk/3792494/moord-google-streetviewblijkt-in-scene-gezet.html (d.d. 3 juni 2014).
Rb. Amsterdam 16 februari 2012, Computerrecht 2012/4, nr. 122, m.nt. van
auteur.
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Nu uit deze informatie niet is af te leiden dat eisers de bewoners zijn van het pand, is geen sprake van de verwerking
van persoonsgegevens. Het feit dat in de stichtingsnaam de
namen van de eisers zijn verwerkt leidt er niet zonder meer
toe dat de stichtingsnaam als een persoonsgegeven kan
worden aangemerkt.
Als dit onder bepaalde omstandigheden toch zo zou zijn,
dan moet een belangenafweging ex art. 8 aanhef sub f Wbp
plaatsvinden. Google maakt de identiteit van de natuurlijke
personen die op het vestigingsadres van de stichting wonen,
niet bekend. Vaststaat dat de informatie over het vestigingsadres van een rechtspersoon vrij opvraagbaar is bij de Kamer van Koophandel. Eisers hebben zich bij de Kamer van
Koophandel niet verzet tegen de verkoop van deze gegevens
aan derden. Het belang van Google om de door haar rechtmatig verkregen gegevens voor haar commerciële activiteiten te gebruiken dient derhalve volgens de voorzieningenrechter te prevaleren.
Hoger beroep: vorderingen afgewezen
Ten tijde van het hoger beroep dat door eisers is ingesteld,
blijkt dat Google de verwijzing naar de stichting in Google
Maps verwijderd heeft en de beelden die bij het adres in
Google Street View worden weergegeven, grotendeels onscherp heeft gemaakt. Het hof oordeelt dan ook dat de gegevens die nu nog door Google Maps ter beschikking worden gesteld als iemand het vestigingsadres van de stichting
intypt, niet kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Volgens het hof dient er om te
kunnen spreken van 'persoonsgegevens' sprake te zijn van
informatie over een natuurlijke identificeerbare persoon
(zie r.o. 3.7). Het intypen van een adres leidt ertoe dat uitsluitend gegevens over een object, namelijk het pand, openbaar worden gemaakt.5
Ten aanzien van de vordering om Google te gebieden om in
de toekomst niet meer tot openbaarmaking van de naam
en het telefoonnummer van de stichting over te gaan hebben appellanten onvoldoende (spoedeisend) belang: Google
heeft de koppeling van de gegevens aan de data van de Kamer van Koophandel al ongedaan gemaakt. Daarnaast hebben appellanten gebruikgemaakt van de mogelijkheid om
zich bij de Kamer van Koophandel te verzetten tegen de
opname van de gegevens van de stichting in databestanden
voor derden. Dit betekent dat Google de gegevens ook niet
meer openbaar kán maken omdat zij ze niet meer verkrijgt,
tenzij appellanten deze keuze ongedaan maken. Alle vorderingen worden afgewezen.

de stichting als persoonsgegeven dienen te worden aangemerkt en als dit zo is, in wiens voordeel of de belangenafweging ex art. 8 aanhef en sub f Wbp zou moeten uitvallen.
Een eerste aanzet: in beginsel worden gegevens die betrekking hebben op rechtspersonen niet als persoonsgegevens in
de zin van art. 1 sub a Wbp, aangemerkt. Volgens dit artikel
moet er immers sprake zijn van "[een] gegeven betreffende
een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon."
Deze kwalificatie kan anders uitvallen als er een bepaalde
band tussen de natuurlijke persoon en de rechtspersoon
bestaat. De rechter betoogt dat de doorsneegebruiker van
Google Maps en Google Street View via de stichtingsnaam
de link met de bewoners niet zal kunnen leggen (zie r.o. 4.8
van het vonnis in eerste aanleg). Nu de bewoners geen feiten
of omstandigheden in het geding hebben gebracht waaruit
het tegendeel blijkt, kan de stichtingsnaam niet als een persoonsgegeven worden aangemerkt.
De rechter lijkt daarmee met name te kijken naar het element van de identificeerbaarheid. Strikt juridisch is deze
onderbouwing echter onvoldoende om tot het oordeel te
komen dat er geen sprake is van de verwerking van persoonsgegevens. Bij de identificeerbaarheid speelt namelijk
niet alleen het feit of de doorsneegebruikers de link met de
natuurlijke personen kunnen leggen een rol. Ook dient te
worden gekeken naar de middelen waarvan redelijkerwijs
mag worden aangenomen dat zij door de verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking, in dit geval Google, of enig
ander persoon, kunnen worden ingezet om de genoemde
persoon te identificeren.6 Hierbij dient aandacht te worden
besteed aan het doel dat met de verwerking wordt beoogd
en de technische maatregelen die zijn genomen om identificatie te voorkomen.7 Een nadere analyse, waarbij meer
inzicht moet worden verkregen in de exacte omstandigheden van de casus, zou derhalve tot de uitkomst kunnen leiden dat de stichtingsnaam wel als een persoonsgegeven kan
worden aangemerkt. Hetzelfde geldt ten aanzien van het telefoonnummer. Zou dit de appellanten baten? Ik meen van
niet. Op grond van de belangenafweging ex art. 8 aanhef en
sub f Wbp zou de conclusie dan alsnog moeten zijn dat het
commerciële belang van Google zwaarder moet wegen dan
de beperkte inbreuk die op de privacy van de betrokkenen
wordt gemaakt, te meer nu het hen in beginsel vrijstond om
een andere stichtingsnaam, waarin hun beider namen niet
zijn verwerkt, te kiezen.
F.C. van der Jagt

Stichtingsnaam wel of geen persoonsgegeven?
Bovenstaande leidt er ook toe dat de rechter niet toekomt
aan de beoordeling of de naam en het telefoonnummer van

5

Vgl. Hof 's Gravenhage 22 maart 2007, LJN BA1375 waarin het enkele feit
dat iemand het eigenaar is van een woning niet als een afdoende argument werd gezien om aan te nemen dat het plaatsen van een foto daarvan
zou leiden tot een inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer. Zie ook de
beperkte uitleg van het begrip persoonsgegeven t.a.v. gegevens over een
woning in: Rb. Rotterdam 5 januari 2010, nr. 329762/HA RK 09-91 (Miljoenenhuizen.nl), m.n. r.o. 4.5.
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6

7

Zie overweging 26 bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PbEG 1995, L 281/31.
Zie Art. 29 Werkgroep, Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven,
WP 136, p. 16 en 18.
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Rechtbank Limburg 26 maart 2014, nr. C-04-110328 - HA ZA
11-485
m.nt. L. Anemaet1

MYP2P B.V.,
gevestigd te Beegden,
gedaagde,
advocaat mr. R.J. Kramer.
1

De procedure

(Art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn; art. 12 Aw)
ECLI:NL:RBLIM:2014:2781
MyP2P maakt inbreuk op het auteursrecht door hyperlinks te
plaatsen naar illegale livestreams van sportwedstrijden. Het
Svensson-arrest (HvJ EU 13 februari 2014) acht de rechtbank
niet van toepassing.
Vonnis van 26 maart 2014
in de zaak van
1. de vennootschap naar buitenlands recht
THE FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE LIMITED,
gevestigd te London, Verenigd Koninkrijk,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
THE SCOTTISCH PREMIER LEAGUE LIMITED,
gevestigd te Glasgow, Schotland,
3. vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
4. de vennootschap naar buitenlands recht
DFL DEUTSCHE FUSSBALL LIGA GMBH,
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland,
5. de vennootschap naar buitenlands recht
PGA EUROPEAN TOUR PRODUCTIONS LIMITED,
gevestigd te Surrey, Verenigd Koninkrijk,
6. de vennootschap naar buitenlands recht
PGA EUROPEAN TOUR ,
gevestigd te Surrey, Verenigd Koninkrijk,
7. de vennootschap naar buitenlands recht
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
8. de vennootschap naar buitenlands recht
UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL (UEFA),
gevestigd te Nyon, Zwitserland,
9. de vennootschap naar buitenlands recht
ICC DEVELOPMENT (INTERNATIONAL) LIMITED,
gevestigd te Road Town, Britse Maagdeneilanden,
10. de vennootschap naar buitenlands recht
UFA SPORTS GMBH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
eiseressen,
advocaat eiseres sub 1: mr. P.J.W.M. Theunissen
advocaat eiseressen sub 2 tot en met 10: mr. H.J.J.M. van der
Bruggen,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1

Lotte Anemaet LLM MA is docent-onderzoeker Intellectuele Eigendom aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam.
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1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
– de in het tussenvonnis van 4 juli 2012 genoemde processtukken en de daarbij overgelegde bijlagen;
– de conclusie van repliek met bijlagen;
– de conclusie van dupliek met bijlagen;
– de brieven van de behandelend advocaat van eiseres
sub 1 van 21 en 22 november 2013 met bijlagen;
– de brieven van de behandelend advocaat van de eiseressen sub 2 t/m 9 van 25 november 2013 met bijlagen;
– de brieven van de advocaat van gedaagde van 21 en 25
november 2013 met bijlagen;
– de pleitnota’s van partijen.
1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2

De feiten

2.1.
The Football Association Premier League Limited
(eiseres sub 1) is de organisator van de Premier League, de
hoogste Engelse voetbalcompetitie.
2.2.
The Scottish Premier League Limited (eiseres sub 2)
is de organisator van de Scottish Premier League, de hoogste
voetbaldivisie in Schotland.
2.3.
De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (eiseres
sub 3) organiseert – voor zover van belang voor deze procedure – de competities voor de KNVB-beker en de Johan
Cruijff-schaal.
2.4.
DFL Deutsche Fuszball Liga GmbH (eiseres sub 4)
organiseert de voetbalwedstrijden in de Bundesliga, de
hoogste Duitse voetbalcompetitie.
2.5.
PGA
European
Tour
Productions
Limited (eiseres sub 5) is producent en distributeur van
televisiegolfprogramma´s.
2.6.
Federation Française de Tennis (eiseres sub 7) is de
organisator van het grand slam tennistoernooi Roland Garros.
2.7.
Union des Associations Européennes de Football
(eiseres sub 8) is de Europese voetbalbond die de Champions
League en de Europa League organiseert.
2.8.
ICC Development (International) Limited (eiseres
sub 9) is de internationale overkoepelende organisatie voor
cricket. Zij organiseert de World Cup, de World Twenty 20,
de World Cricket League, de Women´s World Cup en de U19
Cricket World Cup.
2.9.
UFA Sport GmbH (eiseres sub 10) is een internationale sportmarketingorganisatie.
2.10.
Gedaagde exploiteert een website op de internetadressen www.myp2p.us, www.myp2p.nl en – voor een bijbehorend forum – op het internetadres www.myp2p.eu.
2.11.
In de periode van 2006 tot 19 augustus 2011 heeft
gedaagde via haar website gratis live streams aangeboden
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van sportwedstrijden. Deze live streams waren afkomstig
van niet daartoe geautoriseerde derden.
2.12.
Van de door eiseressen sub 1 t/m 4 en 7 t/m 9
georganiseerde sportwedstrijden [verder aangeduid als
sportwedstrijd(en)] werden beeldverslagen gemaakt door
omroeporganisaties. Van de sportwedstrijden van het IHF
Men’s World Championchip van de International Handball
Federation werden eveneens beeldverslagen gemaakt. De
betrokken producent had bij de sportwedstrijd in de ruimte waar deze werd gespeeld, een groot aantal camera’s ter
beschikking en hij regisseert de live-uitzending vanuit een
productie-unit. De sportwedstrijd werd aan de hand van
de instructies en keuzes van de regisseur vastgelegd ten
behoeve van de live-uitzending. De tijdens de sportwedstrijd opgenomen beelden en omgevingsgeluiden werden
ten behoeve van televisie-uitzendingen doorgegeven aan
een productie-eenheid, IMG Media (TWI), die logo’s, videomontages, grafische afbeeldingen op het scherm, muziek en
commentaar toevoegde. De beeldverslagen werden via televisiekanalen door of met toestemming van eiseressen uitgezonden door omroeporganisaties. Het televisiesignaal werd
per satelliet doorgezonden naar die organisaties. Daarna
werd het signaal gecomprimeerd en gecodeerd en vervolgens per satelliet verzonden naar de abonnees, die het signaal op televisie konden ontvangen. Het signaal werd ten
slotte gedecodeerd en gedecomprimeerd met behulp van
een satellietdecoder, voor de werking waarvan decodeerapparatuur zoals een decoderkaart noodzakelijk was.
2.13.
Als een sportwedstrijd live werd uitgezonden via
een door eiseressen gekozen kanaal, konden bezoekers van
de website van gedaagde die wedstrijd gelijktijdig live via
die website gratis, maar zonder toestemming van eiseressen, bekijken. Gedaagde had voor het aanbieden van live
streams van sportwedstrijden evenmin toestemming verkregen van eiseressen en zij heeft eiseressen daarvoor ook
geen vergoeding betaald. Met dit gratis aanbieden heeft gedaagde inkomsten uit donaties en advertenties verworven.
2.14.
Het bekijken van een sportwedstrijd via de website van gedaagde ging als volgt. De bezoeker zocht op die
website (met behulp van de op zijn computer geïnstalleerde,
door gedaagde beschikbaar gestelde software) de sportwedstrijd van zijn keuze op. Door vervolgens op een zogenaamde play-knop op de website van gedaagde te klikken,
begon de gekozen live stream volautomatisch – dus zonder
verdere handelingen van de bezoeker – op de computer van
de bezoeker te spelen in een scherm (venster) met daarin
een banner van gedaagde. De stream werd automatisch tot
de volledige schermgrootte uitvergroot.
3

Het geschil

3.1.
Eiseressen hebben hun eis veranderd. Gedaagde
heeft daartegen geen bezwaar in de zin van artikel 130 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gemaakt.
Ambtshalve acht de rechtbank geen grond aanwezig om de
verandering van eis buiten beschouwing te laten. De rechtbank laat de verandering van eis dan ook toe.
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Na deze verandering van eis vorderen eiseressen samengevat:
1. voor recht te verklaren dat het handelen van gedaagde,
zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven,
primair een inbreuk oplevert op de auteursrechten van
eiseressen en subsidiair jegens hen een onrechtmatige
daad oplevert;
2. gedaagde op straffe van een te verbeuren dwangsom
te bevelen het (faciliteren van het) plegen van inbreuken op de auteursrechten van eiseressen, zoals in het
lichaam van de dagvaarding omschreven, met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen
vonnis te staken en gestaakt te houden;
3. gedaagde te veroordelen tot vergoeding aan eiseressen
van de door hen ten gevolge van het onrechtmatig handelen geleden en nog te lijden schade, op te maken bij
staat en te vereffenen volgens de wet;
4. gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten
van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv.
Eiseressen onderbouwen hun vorderingen als volgt.
Eiseressen zijn auteursrechthebbenden op de beelden van
sportwedstrijden, die door hen worden georganiseerd dan
wel waarbij zij anderszins zijn betrokken. Gedaagde maakt
op grote schaal beelden van die sportwedstrijden openbaar
in auteursrechtelijke zin. Gedaagde heeft daarvoor geen
toestemming van eiseressen noch betaalt hij hen daarvoor
een vergoeding. Deze openbaarmaking vindt simultaan
plaats met de oorspronkelijke live televisie-uitzendingen.
Voor eiseressen betekent het ongeautoriseerd exploiteren
van beeldverslagen van sportwedstrijden zoals gedaagde
dat doet, een verlies aan inkomsten. In relatie met de gebruiker functioneert gedaagde feitelijk als degene die de
illegale streams openbaar maakt. Door aldus te handelen
pleegt gedaagde inbreuk op het auteursrecht van eiseressen op die beeldverslagen. Subsidiair handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseressen door een illegale ruilmarkt te
organiseren; zij neemt het initiatief tot het uitwisselen van
illegaal materiaal, stelt er regels voor op, stelt de ruimte ter
beschikking, deelt die ruimte zo optimaal mogelijk in en
helpt gebruikers (zowel degenen die streams willen aanbieden als degenen die streams willen bekijken) bij het gebruiken van haar website.
3.2.
Gedaagde voert verweer.
3.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor
zover van belang, nader ingegaan.
4

De beoordeling

4.1.
De onderhavige zaak draagt een internationaal
karakter, omdat eiseressen, met uitzondering van de KNVB
(eiseres sub 3), rechtspersonen zijn naar buitenlands recht
en in het buitenland zijn gevestigd. Dit betekent dat eerst de
vraag beantwoord moet worden of het geschil in deze zaak
moet worden beoordeeld op grond van het Nederlandse
recht of enig buitenlands recht.
4.2.
Eiseressen hebben hun vorderingen primair gebaseerd op de stelling dat gedaagde inbreuk maakt op een aan
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hen toekomend auteursrecht en subsidiair op onrechtmatige daad.
Tijdens het pleidooi hebben partijen uitdrukkelijk en
eenstemmig verklaard dat de gestelde inbreuk op het auteursrecht beoordeeld dient te worden op grond van het
Nederlandse auteursrecht. Nu de hoofdregel van de verwijzings- of conflictregels de vrijheid van partijen is om het
toepasselijke recht te kiezen en de door partijen in dit geval gedane rechtskeuze naar het oordeel van de rechtbank
is toegelaten, zal de rechtbank partijen voor wat betreft de
primaire grondslag van de vorderingen in die keuze volgen.
De rechtbank zal de onderhavige zaak beoordelen op grond
van de Nederlandse Auteurswet (verder aangeduid als de
Auteurswet). In de processtukken hebben partijen aandacht
besteed aan het toepasselijke recht met betrekking tot de
subsidiaire grondslag van de vorderingen. Over het toepasselijke recht op de subsidiaire grondslag zal de rechtbank
zich uitlaten, voor zover zij aan de beoordeling van die subsidiaire grondslag toekomt.
4.3.
Tegen de vorderingen van eiseressen heeft gedaagde de volgende verweren gevoerd. Er is geen sprake van een
werk in de zin van de Auteurswet, eiseressen zijn geen auteursrechthebbenden op de beelden van de sportwedstrijden en er is geen sprake van openbaarmaking. De rechtbank
zal deze verweren hierna achtereenvolgens bespreken.
Is er sprake van een werk in auteursrechtelijke
zin?
4.4.
Het is vaste rechtspraak dat een sportwedstrijd
zelf niet kan worden beschouwd als een auteursrechtelijk
beschermd werk, omdat bij een sportwedstrijd spelregels
gelden die geen ruimte laten voor de vereiste creatieve vrijheid om van een intellectuele schepping te kunnen spreken.
Sportwedstrijden zelf worden dan ook op grond van het auteursrecht niet beschermd. Ook al zijn sportwedstrijden zelf
geen auteursrechtelijk beschermde werken, de beelden van
die wedstrijden kunnen dat wel zijn. De wedstrijdbeelden
zijn dat als deze een eigen intellectuele schepping van de
auteur daarvan zijn, waarbij de auteur via keuze, schikking
en combinatie van de wedstrijdbeelden uitdrukking heeft
gegeven aan zijn creatieve geest.
4.5.
In deze zaak staat onbetwist vast dat de beeldverslagen tot stand zijn gekomen met behulp van een groot
aantal camera’s op vaste en/of mobiele posities in de ruimte
waar de sportwedstrijd wordt gehouden. In de regiekamer
zijn de beelden van alle camera’s zichtbaar voor de regisseur. Bij de totstandkoming van de beeldverslagen heeft de
regisseur veel vrije keuzes. Tot die keuzes behoren onder
meer de hoeveelheid camera’s, de (combinatie van) camerastandpunten en -hoeken, de (combinatie van) camerabewegingen en de absolute en relatieve snelheid van die bewegingen, de te volgen spelsituaties, het in- en uitzoomen
op bepaalde spelsituaties, de schakelmomenten van camera
naar camera, de snelheid van perspectiefwisseling, het al
dan niet meebewegen van de camera met bepaalde spelacties, de invulling van dode spelmomenten, de timing en
herhaling van beelduitsneden. De regisseur bepaalt continu
welke elementen van een sportwedstrijd, die hij belangrijk

254

T2b_CR_1404_bw_V03.indd 254

vindt, in beeld worden gebracht, alsmede de wijze en het
moment waarop die elementen in beeld worden gebracht.
4.6.
De aldus gemaakte (combinatie van) subjectieve
keuzes en wijze van schikking daarvan, leiden tot de uiteindelijk via televisiekanalen uit te zenden beeldverslagen.
Deze verslagen vloeien naar het oordeel van de rechtbank
niet geheel en uitsluitend voort uit technische en/of functionele vereisten. De beeldverslagen hebben – gelet op hun
hiervoor beschreven wijze van totstandkoming – ook niet
een vorm die zo banaal of triviaal is dat daarachter geen
creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de onderhavige
beeldverslagen dan ook aan te merken als het resultaat van
een eigen intellectuele schepping van de regisseur op basis
van zijn creatieve geest en kwalificeren zij als werken in de
zin van de Auteurswet.
Zijn eiseressen rechthebbenden van het
auteursrecht op de beelden van de onderhavige
sportwedstrijden?
4.7.
De eiseressen sub 1, 3, 4, 7, 8 en 9 hebben specifiek gesteld dat zij de auteursrechten op het beeldmateriaal
van de door elk van hen georganiseerde sportwedstrijden
van de producent van dat materiaal overgedragen hebben gekregen. Naar het oordeel van de rechtbank hebben
genoemde eiseressen met de door hen overgelegde bescheiden in voldoende mate aangetoond dat zij op grond
van een algemene overdracht door de producenten van de
wedstrijdbeelden rechthebbende van het auteursrecht op
de beeldverslagen zijn van de in deze procedure bedoelde
sportwedstrijden. Een dergelijke algemene overdracht omvat ook de wedstrijdbeelden van individuele sportwedstrijden. Anders dan gedaagde kennelijk wil betogen, is een auteursrechtenoverdracht per wedstrijd dan ook niet vereist.
De rechtbank beschouwt genoemde eiseressen dan ook als
auteursrechthebbenden op genoemd beeldmateriaal.
4.8.
Gedaagde heeft gesteld dat de vorderingen van
eiseres sub 2 uitsluitend zijn gebaseerd op een inbreuk op
haar merkenrechten. Dit verweer van gedaagde is onweersproken gebleven. De rechtbank voegt hieraan toe dat eiseres sub 2 niet heeft gesteld en ook geen bescheiden heeft
overgelegd waaruit blijkt dat zij auteursrechthebbende is.
Hetzelfde geldt voor eiseres sub 6. Nu niet is komen vast te
staan dat de eiseressen sub 2 en 6 auteursrechthebbenden
zijn, zullen de vorderingen van deze eiseressen worden afgewezen.
4.9.
Eiseres sub 5 heeft gesteld dat zij producent en
distributeur van televisiegolf-programma’s is en auteursrechthebbende op het beeldmateriaal van de European Tour
wedstrijden. Gedaagde heeft deze stelling niet betwist, zodat de rechtbank eiseres sub 5 als auteursrechthebbende
beschouwt op het beeldmateriaal van genoemde programma’s.
4.10.
Eiseres sub 10 heeft gesteld dat zij de auteursrechten op opnames van de wedstrijden van het IHF Men’s
World Championship van de International Handball Federation overgedragen heeft gekregen. Ook eiseres sub 10 heeft
haar stelling onderbouwd met een overeenkomst tussen

Afl. 4 - augustus 2014

Computerrecht 2014/117

7/31/2014 4:15:06 PM

Rechtspraak

NEDERL AND

haar en de International Handball Federation, waaruit blijkt
dat de IHF de auteursrechten op de opnames van genoemde
wedstrijden aan eiseres sub 10 heeft overgedragen. Ook dit
is een algemene overdracht en daarvoor geldt eveneens hetgeen de rechtbank hiervoor onder punt 4.7. heeft overwogen.
4.11.
Waar hierna sprake is van eiseressen worden daarmee bedoeld de eiseressen met uitzondering van de eiseressen sub 2 en 6.
Is er sprake van openbaarmaking?
4.12.
De Auteurswet kent aan de auteursrechthebbende
van een auteursrechtelijk relevant werk, waarvan in deze
zaak sprake is, het exclusieve recht toe om dat werk openbaar te maken.
4.13.
De begrippen “openbaar maken” en “openbaarmaking”, zoals die in de Auteurswet voorkomen, moeten worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip “mededeling aan het publiek”, zoals neergelegd in artikel 3 lid 1
van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
(hierna: de richtlijn). Het gaat daarbij om de mededeling van
auteursrechtelijk beschermde werken aan het publiek, per
draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling
van die werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze
voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn.
4.14.
Naar het oordeel van de rechtbank omvatten de
genoemde begrippen in de Auteurswet het begrip “mededeling aan het publiek”, waarvan artikel 3 van de richtlijn
melding maakt. Steun hiervoor is te vinden in de wetsgeschiedenis van de Auteurswet, waaruit blijkt dat aan die
begrippen weliswaar een ruime betekenis moet worden
toegekend, maar dat in elk geval vereist is dat het werk op
een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt.
De wetsgeschiedenis vermeldt ook dat die begrippen ruim
en flexibel genoeg zijn om te kunnen worden toegepast in
de digitale omgeving van het internet.
4.15.
Een richtlijnconforme uitleg vergt dat rekening
wordt gehouden met de bewoordingen en de context van
de bepalingen van de richtlijn en met haar doelstelling. In
dit verband is van belang dat de doelstelling van de richtlijn volgens haar considerans is het bieden van een hoog
beschermingsniveau voor auteurs en hun rechtverkrijgenden, zodat zij een passende beloning kunnen krijgen voor
het gebruik van hun werken teneinde hun scheppende en
creatieve arbeid te kunnen voortzetten. Verder bepaalt de
considerans onder meer dat aan het recht van de auteur van
mededeling van werken een ruime betekenis moet worden
gegeven, die iedere mededeling omvat die aan niet op de
plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek
wordt gedaan. Dit recht dient zich uit te strekken tot elke
dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van een werk aan
het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending. Naar het oordeel van de rechtbank betekent een en

Computerrecht 2014/117

T2b_CR_1404_bw_V03.indd 255

ander dat het belang van de auteursrechthebbenden voorop
dient te staan en uitgangspunt dient te zijn bij die uitleg.
4.16.
In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie worden criteria genoemd die van belang is
bij de vraag of van een openbaarmaking sprake is, zoals de
eis van een (actief) interveniërende partij, of de mededeling
wordt gedaan aan een publiek en of er een winstoogmerk is.
Over die criteria oordeelt de rechtbank als volgt.
4.17.
Ten aanzien van de interventie. Als niet (voldoende
gemotiveerd) betwist staat vast dat gedaagde live-streams
van sportwedstrijden verzamelde, die haar werden aangeboden door daartoe niet geautoriseerde derden, dat wil
zeggen derden die geen toestemming van eiseressen hadden om die streams openbaar te maken. Gedaagde stelde
voorwaarden voor het opnemen van die streams op haar
website, zoals de verplichting om in het scherm van de
stream één van haar standaard banners, die gedaagde beschikbaar stelde, op te nemen. Uit dat aanbod selecteerde
gedaagde de streams die bezoekers van haar website via
die site konden bekijken en zij rangschikte deze per speeldag. Gedaagde beoordeelde de streams ook op kwaliteit:
streams van slechte kwaliteit kregen een lagere rating. Als
een aangeboden stream – al dan niet tijdelijk – niet bleek
te werken dan maakte gedaagde daarvan melding op haar
website. Gedaagde bood op haar website de benodigde software aan om de streams te kunnen bekijken en zij bood ook
aan behulpzaam te zijn bij de uitleg van die software en bij
het oplossen van problemen daarmee. Door op de website
van gedaagde op de play-knop te klikken, konden de bezoekers van die website de sportwedstrijd van hun keuze binnen een door gedaagde vorm gegeven raamwerk op het internet zien en wel gelijktijdig met de live-streaming van de
via televisiekanalen – geautoriseerd – uitgezonden beeldverslagen van de betreffende wedstrijd. De sportwedstrijd
werd binnen het kader van de website van gedaagde na het
enkel aanklikken van de play-knop automatisch over de volledige schermgrootte in beeld gebracht en dus ter beschikking gesteld. Gedaagde bood aldus de bezoekers van haar
website de mogelijkheid sportwedstrijden op het internet
te bekijken die zonder haar interventie niet of slechts met
veel moeite voor internetbezoekers traceerbaar zouden zijn
geweest. Aan het criterium dat er sprake moet zijn van een
(actieve) interventie is naar het oordeel van de rechtbank
dan ook voldaan. Het feit dat de aangeklikte sportwedstrijd
te bekijken was in een apart scherm (overigens voorzien van
een banner van gedaagde) met een andere url dan die van
de website van gedaagde is naar het oordeel van de rechtbank aan te merken als een technische aangelegenheid en is
daarom van geen betekenis voor de vraag of er sprake is van
openbaarmaking door gedaagde. Immers het begrip “openbaar maken” is een technologieneutraal begrip, hetgeen wil
zeggen dat het niet uitmaakt met behulp van welke techniek of welke middelen het openbaar maken plaatsvindt.
4.18.
Ten aanzien van publiek. In artikel 3 van de richtlijn is sprake van “mededeling aan het publiek”. Hierbij gaat
het om het bereiken van een ander – in feite nieuw – publiek, waarmee de auteursrechthebbenden geen rekening
hebben gehouden toen zij toestemming gaven voor het
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gebruik van het werk ten behoeve van de mededeling aan
het oorspronkelijke publiek. Het oorspronkelijke publiek in
deze was het publiek dat van de beeldverslagen kon kennis
nemen via televisie-uitzendingen door omroeporganisaties
aan wie eiseressen toestemming hadden verleend om de
beeldverslagen uit te zenden. Het andere publiek bestond
uit de bezoekers van de website van gedaagde, die – in tegenstelling tot het oorspronkelijke publiek – geen vergoeding betaalden voor het kijken naar de beeldverslagen via
internet. Het begrip publiek houdt verder een onbepaald
aantal potentiële kijkers in en dat impliceert een vrij groot
aantal personen. In dit geval kon wereldwijd elke bezoeker
van de website van gedaagde bij live-streams van de betrokken televisie-uitzending op internet tegelijk toegang hebben tot de beeldverslagen van de sportwedstrijden. Daarom
ziet deze (weder-)doorgifte door gedaagde op een onbepaald aantal potentiële kijkers en impliceert deze een groot
aantal personen. Naar het oordeel van de rechtbank is aan
de publiekseis voldaan.
4.19.
Ten aanzien van het winstoogmerk. Ook al is een
winstoogmerk niet meteen als een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een mededeling aan het publiek te
beschouwen, vaststaat in elk geval dat de mededeling een
winstoogmerk dient. Dit blijkt uit het feit dat gedaagde op
haar website de mogelijkheid heeft aangeboden om daarop
advertenties te plaatsen en om donaties te doen. Onbetwist
is dat gedaagde van bepaalde websites (zoals de goksite
Bwin) vergoedingen heeft ontvangen die gebaseerd zijn op
het aantal gebruikers dat via haar site op laatstbedoelde sites uitkomt. Hiermee is het winstoogmerk gegeven.
4.20.
Gedaagde heeft betoogd dat niet zij maar degenen
die haar de live-streams (ongeautoriseerd) hebben aangeboden, degenen zijn die de beeldverslagen openbaar hebben gemaakt. De rechtbank verwerpt dit betoog. Het begrip
“mededeling aan het publiek” uit artikel 3 van de richtlijn
betreft handelingen waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de bron van de mededeling – als hoedanig in
dit geval heeft te gelden de beeldverslagen, zoals die aan gedaagde door derden zijn aangeboden – en de plaats waar de
beeldverslagen “geconsumeerd” worden. Om dit laatste (de
doorgifte of wederdoorgifte) gaat het; mededeling aan het
publiek heeft volgens de richtlijn geen betrekking op enige
andere handeling. Bovendien is gedaagde in haar eentje niet
aan te merken als publiek in de zin van de richtlijn omdat
het begrip publiek een onbepaald aantal potentiële kijkers
inhoudt, dat een vrij groot aantal personen impliceert. Niet
degenen die de live-streams aan gedaagde aanboden, maar
de gedaagde stelde deze beschikbaar aan het publiek en
maakte die streams dus openbaar.
4.21.
Verder heeft gedaagde nog betoogd dat zij aanbieder is van gewone hyperlinks, die niet als een openbaarmaking worden gezien, en dat dit daarom niet kan meebrengen
dat zij als openbaarmaker wordt gezien van hetgeen waarnaar die hyperlinks leiden. De rechtbank oordeelt hierover
als volgt. Door een gewone hyperlink aan te klikken komt
men op het internet op een andere website terecht. Als zich
op die andere plaats informatie bevindt die de bezoeker wil
raadplegen dan moet deze vervolgens zelfstandig opnieuw
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een beslissing nemen om die informatie te ontsluiten. De
ongeautoriseerde streams, die gedaagde op haar website
aanbiedt, worden evenwel volautomatisch, gelijktijdig met
de televisie-uitzending van de sportwedstrijd en ongewijzigd doorgegeven binnen het kader van de website van gedaagde zodra de play-knop van een sportwedstrijd wordt
aangeklikt. Die (weder-)doorgifte vindt in een apart scherm
(venster) plaats, maar een groot deel van de website van gedaagde blijft in beginsel zichtbaar voor de bezoeker. Aldus
presenteert gedaagde live-streams in het kader van haar
eigen website en is zij degene die openbaar maakt. Ook dit
betoog verwerpt de rechtbank.
Conclusie
4.22.
Op grond van alle voorgaande overwegingen komt
de rechtbank tot het oordeel dat in het onderhavige geval
sprake is van een openbaarmaking (een mededeling aan het
publiek) van beschermde werken doordat gedaagde deze
op haar website aan het publiek vanaf een door de leden
van het publiek gekozen plaats en op een door hen gekozen
tijdstip beschikbaar heeft gesteld. Nu eiseressen gedaagde
daartoe geen toestemming hebben verleend, maakt gedaagde inbreuk op de auteursrechten van eiseressen.
4.23.
In haar oordeelsvorming heeft de rechtbank ook
betrokken het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 13 februari 2014, nummer C-466/12,
in de zaak Svensson c.s. tegen Retriever Sverige AB (hierna:
de zaak Svensson). Naar het oordeel van de rechtbank is dit
arrest in de onderhavige zaak niet van toepassing. De feiten
in de zaak Svensson en die in de onderhavige zaak liggen
anders. De rechtbank overweegt als volgt.
In de zaak Svensson kon de internetgebruiker op de website van Retriever Sverige AB linken naar auteursrechtelijk beschermde werken, die al op de website van de krant
Götenborgs-Posten voor iedereen vrij toegankelijk te raadplegen waren. Zowel de oorspronkelijke mededeling (van
Götenborgs-Posten) als de mededeling van Retriever Sverige AB werden via internet en dus op dezelfde technische
wijze verricht.
In de onderhavige zaak werden de beeldverslagen van
sportwedstrijden met toestemming van c.q. door eiseressen meegedeeld / beschikbaar gesteld aan het publiek via
tv-kanalen die daartoe door de eiseressen waren gekozen.
Die beeldverslagen werden door daartoe niet geautoriseerde derden aan gedaagde beschikbaar gesteld en gedaagde
stelde (de livestream van) deze beeldverslagen vervolgens
beschikbaar aan de bezoekers van haar website. De mededeling van gedaagde en de oorspronkelijke mededeling (van
eiseressen) werden niet op dezelfde technische wijze verricht. Maar voor het geval de ongeautoriseerde derden de
beeldverslagen vanaf de tv-kanalen op hun website plaatsten en de beeldverslagen door een link op de website van
gedaagde beschikbaar waren, dan geldt dat er aldus kon
worden gelinkt naar onrechtmatig gepubliceerd materiaal,
waarvoor geen toestemming was verleend door eiseressen.
De oorspronkelijke mededeling via tv-kanalen was niet toegankelijk voor publiek, dat niet beschikte over de door eiseressen gekozen tv-kanalen of dat voor de oorspronkelijke
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mededeling niet kon of wilde betalen. Met het aanklikken
van de betreffende playknop op de website van gedaagde,
werden de beeldverslagen direct en gratis toegankelijk voor
iedere internetgebruiker, waarmee beperkende toegangsmaat-regelen, zoals registratie, abonnee worden of betalen,
werden omzeild.
4.24.
De gevorderde verklaring voor recht is toewijsbaar.
Het gevorderde bevel is eveneens toewijsbaar. De rechtbank
zal de gevorderde, aan dat bevel gekoppelde dwangsom
echter matigen en een bedrag bepalen, waarboven geen
dwangsom meer zal worden verbeurd.
4.25.
Tegen de in de kostenstaat van de advocaat van eiseres sub 1 opgevoerde verschotten heeft gedaagde alleen
het verweer gevoerd dat niet voor vergoeding in aanmerking komen de geheel overbodige werkzaamheden van de
procesadvocaat van eiseres sub 1, de hotel- en vliegkosten
van de heer [X], medewerker van eiseres sub 1 en de vele
koerierskosten. De rechtbank zal gedaagde in haar verweer
alleen volgen ten aanzien van de kosten van de heer [X]. De
rechtbank zal het verweer voor het overige passeren, omdat
gedaagde de door haar voorgestane afwijzing van de kosten
van de procesadvocaat en van de koerierskosten niet heeft
onderbouwd. Verder zal de rechtbank uit het door de advocaat van eiseres sub 1 opgevoerde totaalbedrag aan verschotten en andere kosten het bedrag aan griffierecht ad
€ 560,00 ter voorkoming van dubbeltelling elimineren.
4.26.
Tegen de in de kostenstaat van de advocaat van eiseres sub 1 opgevoerde verschotten heeft gedaagde alleen
het verweer gevoerd dat niet voor vergoeding in aanmerking komen de geheel overbodige werkzaamheden van de
procesadvocaat van eiseres sub 1, de hotel- en vliegkosten
van de heer [X], medewerker van eiseres sub 1 en de vele
koerierskosten. De rechtbank zal gedaagde in haar verweer
alleen volgen ten aanzien van de kosten van de heer [X]. De
rechtbank zal het verweer voor het overige passeren, omdat
gedaagde de door haar voorgestane afwijzing van de kosten
van de procesadvocaat en van de koerierskosten niet heeft
onderbouwd. Verder zal de rechtbank uit het door de advocaat van eiseres sub 1 opgevoerde totaalbedrag aan verschotten en andere kosten het bedrag aan griffierecht ad
€ 560,00 ter voorkoming van dubbeltelling elimineren.
4.27.
Tegen de kostenstaat van de advocaat van de overige eiseressen heeft gedaagde het verweer gevoerd dat de
daarin vermelde kosten niet voor vergoeding in aanmerking
komen omdat deze in het geheel niet zijn gespecificeerd en
zij deze niet nader kan beoordelen. De rechtbank is van oordeel dat die kosten wel zijn gespecificeerd, zij het summier.
Overigens heeft gedaagde tijdens de behandeling van het
pleidooi verklaard het gedeclareerde bedrag overigens wel
redelijk te vinden. De kosten zoals gevorderd door de advocaat van de overige eiseressen zullen worden toegewezen.
4.28.
De kosten aan de zijde van eiseressen worden begroot op:
– dagvaarding € 90,81
– griffierecht eiseres sub 1 € 560,00
– griffierecht overige eiseressen € 560,00
– salaris advocaat eiseres sub 1 € 62.358,90
– verschotten advocaat eiseres sub 1 € 2.658,45
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– salaris advocaat overige eiseressen € 22.178,63
Totaal: € 88.406,79
4.29.
De gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad
zal ten aanzien van de verklaring voor recht worden afgewezen omdat deze verklaring zich niet leent voor tenuitvoerlegging. Ook voor het overige dient het meer of anders
gevorderde te worden afgewezen.
5

De beslissing

De rechtbank:
5.1.
wijst af de vorderingen van de eiseressen sub 2 en 6;
5.2.
verklaart voor recht dat het handelen van gedaagde, zoals in het lichaam van de dagvaarding is omschreven,
een inbreuk oplevert op de auteursrechten van eiseressen;
5.3.
beveelt gedaagde het plegen van inbreuken op de
auteursrechten van eiseressen, zoals in het lichaam van de
dagvaarding omschreven, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
5.4.
veroordeelt gedaagde tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 per dag voor elke dag (een deel van een
dag daaronder begrepen) dat zij niet voldoet aan het hiervoor gegeven bevel;
5.5.
bepaalt dat boven een bedrag van € 250.000,00
geen dwangsom meer zal worden verbeurd;
5.6.
veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseressen
van de door hen geleden en nog te lijden schade ten gevolge
van het inbreuk makende handelen van gedaagde op de auteursrechten van eiseressen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5.7.
veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de
zijde van eiseressen tot op heden begroot op € 88.406,79;
5.8.
verklaart dit vonnis, met uitzondering van de gegeven verklaring voor recht, uitvoerbaar bij voorraad;
5.9.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Noot
1.
MyP2P biedt via haar website links naar gratis
livestreams van sportwedstrijden aan. Deze livestreams
zijn afkomstig van niet daartoe geautoriseerde derden. Gebruikers kunnen na een keuze voor een bepaalde wedstrijd
te hebben gemaakt, live en zonder toestemming van de
sportbonden, via de website van MyP2P een sportwedstrijd
bekijken. Wel dient de gebruiker software te installeren op
zijn computer die door MyP2P beschikbaar wordt gesteld.
Alleen abonneehouders mochten in principe het televisiesignaal ontvangen, maar door de terbeschikkingstelling op
internet kon iedereen de wedstrijden bekijken.
2.
De vraag die de rechtbank moest beantwoorden,
was of de doorgifte van de livestreams via de website van
MyP2P een auteursrechtelijk relevante openbaarmakingshandeling opleverde, oftewel een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn. De
rechtbank komt tot de conclusie dat er sprake is van een mededeling aan het publiek, aangezien aan de eisen van inter-
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ventie, nieuw publiek en winstoogmerk is voldaan2 , maar
opmerkelijk genoeg zonder het spraakmakende Svenssonarrest 3 over het plaatsen van hyperlinks van toepassing te
achten.
3.
Indien het Svensson-arrest naast deze uitspraak
wordt gelegd, blijkt dat de analyse niet geheel secuur is gedaan. In het Svensson-arrest neemt het HvJ EU namelijk als
uitgangspunt het begrip ‘mededeling aan het publiek’. Dit
begrip verbindt twee cumulatieve elementen met elkaar,
namelijk ‘een handeling bestaande in een mededeling’ van
een werk en de mededeling ervan aan een ‘publiek’. In internetsituaties is hier vrij snel aan voldaan: door het plaatsen op een website van aanklikbare links naar beschermde
werken die zonder enige toegangsbeperking op een andere
website zijn gepubliceerd, wordt de gebruikers van eerstgenoemde website een directe toegang tot die werken geboden.4 MyP2P voldoet hier zeker aan, immers ‘it intervenes
to give access’.5 Daarnaast kan er gesproken worden van een
internetpubliek, dat verwijst naar een onbepaald aantal potentiële ontvangers en een vrij groot aantal personen impliceert, zodat aan de twee elementen van ‘mededeling aan
het publiek’ is voldaan.
4.
Evenwel indien de mededeling op dezelfde technische wijze is verricht, dient er getoetst te worden aan
een extra criterium, namelijk de nieuwe publiekseis om
te voldoen aan het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in
de zin van artikel 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn.6 De rechtbank concludeert echter dat de mededeling niet op dezelfde
technische wijze is verricht, maar toetst toch aan het nieuw
publiekscriterium.7 De rechtbank vergeet evenwel dat de
livestreams al op het internet beschikbaar waren gesteld
door niet geautoriseerde derden en dus al openbaar zijn gemaakt. Doordat MyP2P slechts de livestream via haar website van derden doorgeeft, dient vergeleken te worden met
het oorspronkelijke internetpubliek en niet met de televisieabonnees.
5.
Of er sprake is van een nieuw publiek indien Svensson wordt toegepast, is nog maar de vraag. In deze zaak over
een eenvoudige hyperlink oordeelde het HvJ EU dat er geen
sprake was van een nieuw publiek:
“De doelgroep van de oorspronkelijke mededeling bestond immers uit alle potentiële bezoekers van de betrokken website. Gelet op het feit dat voor de toegang tot
werken op deze website geen enkele beperkende maatregel werd gehanteerd, was deze website immers vrij
toegankelijk voor alle internetgebruikers.” (r.o. 27).
2

3
4
5
6
7

Deze criteria zijn afkomstig van HvJ EG 7 december 2006, C-306/05 (SGAE/
Rafael Hoteles) over een televisiesignaal in een hotel; HvJ EU 15 maart 2012,
C-135/10 (SCF Consorzio Fonografici/Marco del Corso) over muziek in een
wachtkamer van een tandarts.
HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12 (Svensson/Retriever).
HvJ EU 13 februari 2014, C-466/12 (Svensson/Retriever), r.o. 19.
European Copyright Society, The Reference to the CJEU in Case C-466/12
Svensson,15 februari 2013, http://ssrn.com/abstract=2220326, p. 12.
HvJ EU 7 maart 2013, C-607/11 (ITV/TVCatchup).
De conclusie van de rechtbank dat het Svensson-arrest niet van toepassing
is, omdat het in die zaak wel om dezelfde technische wijze ging, is dus onjuist, omdat ook in het onderhavige geval sprake is van dezelfde technische
werkwijze.
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De vraag is echter hoe toegankelijk de website van de derden
dient te zijn, omdat het in Svensson slechts een hyperlink
naar vrij toegankelijke bronnen betrof. Dient het bestand
bijvoorbeeld gemakkelijk te kunnen worden gevonden door
zoekmachines? In GeenStijl8 werd het nieuwe publiekscriterium strikt geïnterpreteerd: er kon niet bewezen worden
dat het materiaal geheel privé was gebleven, zodat er geen
sprake was van een nieuw publiek. De foto’s waren immers
al openbaar gemaakt en te raadplegen door de internetgebruikers. Uit de feiten van de onderhavige zaak blijkt eveneens dat de websites niet gemakkelijk door gebruikers te
vinden zijn. Het onderscheid dat de rechtbank maakt tussen de bron van de mededeling, zoals die door derden wordt
aangeboden en de plaats waar de beeldverslagen ‘geconsumeerd’ worden is daarom wel begrijpelijk, maar ben ik niet
eerder tegengekomen. In bijvoorbeeld Brein/Mininova9 of
FTD/Eyeworks10 werd geen openbaarmaking aangenomen,
ook al was de content niet vrij toegankelijk te raadplegen.
Ook het argument dat de ‘gedaagde in haar eentje niet aan
te merken is als publiek in de zin van de richtlijn omdat het
begrip publiek een onbepaald aantal potentiële kijkers inhoudt, dat een vrij groot aantal personen impliceert’ (r.o.
4.20), past in dezelfde discussie. Dat de streams op het internet beschikbaar zijn gesteld, impliceert evenwel dat het
geheel internetkijkende publiek potentieel toegang had tot
deze streams en niet alleen beperkt is tot de gedaagde.
6.
Als extra argument om te onderbouwen dat er
sprake is van openbaar maken, voert de rechtbank aan dat
er geen sprake is van een gewone hyperlink. MyP2P zou de
ongeautoriseerde streams volautomatisch, gelijktijdig met
de televisie-uitzending van de sportwedstrijd doorgeven
binnen het kader van haar website, zodra de play-knop van
een sportwedstrijd wordt aangeklikt. MyP2P zou de streams
in het kader van haar eigen website presenteren (r.o. 4.21).
Evenwel uit de feiten blijkt dat de stream tot de volledige
schermgrootte wordt uitvergroot (r.o. 2.14)11 , dat de aangeklikte sportwedstrijd is te bekijken in een apart scherm
(met dien verstande dat deze wel is voorzien van een banner
van MyP2P) en dat het scherm een andere URL bevat dan de
website van MyP2P (r.o. 4.17). Afgezien van het feit dat het
publiek hoogstwaarschijnlijk niet in verwarring is over de
herkomst van de bron, heeft het HvJ EU in Svensson bepaald
dat ook wanneer internetgebruikers op de betrokken link
klikken en de indruk wordt gewekt dat het werk afkomstig
is van degene die de hyperlink plaatst, terwijl het werk in
werkelijkheid afkomstig is van een andere website, geen
nieuw publiek ontstaat (r.o. 27).
7.
In Svensson is daarnaast onbeantwoord gebleven wanneer er sprake is van een nieuw publiek, indien er
verwezen wordt naar illegale bronnen. Onduidelijk is of de
rechthebbende impliciete toestemming moet hebben gege8
9
10
11

Hof Amsterdam 19 november 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4019, Computerrecht 2014/39, m.nt. A.R. Lodder (GeenStijl/Sanoma).
Rb. Utrecht 26 augustus 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6008, IER 2009/60
(Brein/Mininova).
Hof Den Haag 15 november 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3980, IER
2011/28, m.nt. K.J. Koelman (FTD/Eyeworks).
De rechtbank betoogt in r.o. 4.21 echter dat een groot deel van de website
van MyP2P in beginsel zichtbaar blijft voor de bezoeker.
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ven om aan te nemen dat er sprake is van een nieuw publiek.12 In de Svensson-zaak betrof het een verwijzing naar
legale bronnen, zodat vaststond dat er toestemming was
voor de plaatsing van de artikelen op internet. In de onderhavige zaak betreft het echter een verwijzing naar illegale
bronnen. Meer duidelijkheid hierover zal de aanhangige
Europese BestWater-zaak13 geven. Deze zaak betreft de toelaatbaarheid van een embedded link naar een auteursrechtelijk beschermd werk dat zonder toestemming op internet
is gezet. Indien het HvJ EU het impliciete toestemmingsvereiste omarmt, zal een nieuw publiek worden bereikt indien
verwezen wordt naar illegale content, omdat geen toestemming is gegeven voor de beschikbaarstelling van de content
op internet. Indien dit toestemmingsvereiste niet van toepassing is, dan wordt geen nieuw publiek bereikt – tenzij
beperkingsmaatregelen worden omzeild – ook niet als er
verwezen wordt naar materiaal dat zonder toestemming
op internet is gezet. De informatie is immers al op het internet beschikbaar gesteld en openbaar gemaakt, zodat een
verwijzing naar dit materiaal dit niet anders maakt. Of het
HvJ EU het internetpubliek ziet als één publiek of dat er toch
verschillende soorten publiek kunnen worden bereikt op internet, indien de content illegaal op internet geplaatst is of
moeilijk vindbaar is, moet nog worden afgewacht. De gevolgen zijn echter groot: namelijk wel of geen openbaarmaking
door MyP2P en dus wel of geen auteursrechtinbreuk.
8.
De onderhavige uitspraak laat weer eens zien dat
de drie criteria ‘interventie’, ‘nieuw publiek’ en ‘winstoogmerk’ ontwikkeld door het HvJ EU voor fysieke situaties,
zoals de doorgifte van een signaal in een hotel of een wachtruimte, niet vanzelfsprekend toepasbaar zijn in de internetsituatie en nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn.14
L. Anemaet

12
13
14

HvJ EG 7 december 2006, AMI 2007, p. 50 m.nt. K.J. Koelman (SGAE); HvJ EU
13 februari 2014, C-466/12, p. 88 m.nt. K.J. Koelman (Svensson).
BGH 16 mei 2013, I ZR 46/12, aanhangige Europese zaak C-348/13 (BestWater).
Rb. Den Haag besliste bijvoorbeeld in 2011 nog dat er geen sprake was
van openbaarmaking in auteursrechtelijke zin, maar wel onrechtmatig
handelen door MyP2P (Rb. Den Haag 22 maart 2011, IER 2011/44 (Premier
League/MyP2P). J.H. Spoor noemde het begrip ‘openbaarmaking’ eens een
grabbelton, waarin vrijwel altijd wel argumenten zijn te vinden om iets als
‘openbaarmaking’ aan te merken (J.H. Spoor, ‘Hooggeschat Publiek’, AMI
2007-5, p. 143); D.J.G. Visser, ‘Het is lente in ogen van de Turijnse tandartsassistente’, B9 10942, 15 maart 2012: ‘(…) het Hof EU begint casuïstisch
te rommelen met het begrip ‘mededeling aan het publiek’; D.J.G. Visser,
‘Openbaar maken met ketchup’, AMI 2013-2, p. 41-51; HvJ EU 7 maart 2013,
C-607/11, m.nt. P.B. Hugenholtz (ITV/TV Catchup). Zo komt bijvoorbeeld
in de Svensson-zaak bij de invulling van het nieuw publiekscriterium het
criterium ‘interventie’ weer terug. Immers, er moet een vergelijking worden getrokken tussen de situatie voor het tussenkomen van de gedaagde,
het oorspronkelijke publiek, en de nieuwe situatie, nadat de gedaagde de
verwijzing naar de content heeft geplaatst. Extra verwarrend is dat in de
Nederlandse vertaling van het Svensson-arrest de term ‘interventie’ (r.o.
27) wordt gebruikt voor de beoordeling van het criterium ‘nieuw publiek’.
In de Engelse vertaling wordt daarentegen ‘involvement’ gebruikt en in de
Duitse vertaling staat ‘zutun’.
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Richtlijn kosten breedband

Europa

Rol internet-intermediairen
Computerrecht 2014/118
In zijn arrest van 27 maart 2014 in een prejudicieel geschil
tussen UPC Telekabel Wien GmbH enerzijds en Constantin
Film Verleih GmbH en Wega Filmproduktionsgesellschaft
mbH anderzijds (zaak C-314/12), sprak het Hof van Justitie zich in die zin uit dat een internetprovider wel degelijk
kan worden gelast om zijn klanten de toegang te blokkeren tot een website die inbreuk maakt op het auteursrecht.
Een dergelijk bevel en de uitvoering ervan moeten echter
steeds een billijk evenwicht verzekeren tussen de betrokken grondrechten (nl. de internetgebruikers niet nodeloos
de mogelijkheid ontzeggen om zich rechtmatig toegang tot
de beschikbare informatie te verschaffen, alsook dat deze
maatregelen tot gevolg hebben dat niet-toegestane oproepingen van de beschermde werken worden verhinderd
of minstens bemoeilijkt en zij internetgebruikers die gebruikmaken van de diensten van de adressaat van dat bevel
ernstig ontraden om zich toegang te verschaffen tot deze
in strijd met het intellectuele-eigendomsrecht voor hen beschikbaar gestelde werken).

Begrip elektronischecommunicatiediensten
Computerrecht 2014/119
In zijn arrest van 30 april 2014 in een prejudicieel geschil
tussen UPC DTH Sàrl enerzijds en de Hongaarse toezichthouder (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese) anderzijds (zaak C-475/12), sprak het Hof van Justitie
zich uit over de afbakening van de begrippen elektronischecommunicatiedienst, alsook over de territoriale bevoegdheid van de toezichthouders. Het Hof komt tot de conclusie
dat de distributie van audiovisuele inhoud moet worden
beschouwd als een elektronische-communicatiedienst en
de aanbieder ervan gekwalificeerd kan worden als een aanbieder van een elektronische-communicatiedienst, zelfs
wanneer de dienst via satelliet vanuit een andere lidstaat
wordt geleverd. De distributie van audiovisuele inhoud is
eveneens een dienst in de zin van artikel 56 VWEU, zodat
de ontvangende lidstaat geen vereiste van vaste instelling
of aparte entiteit kan opleggen. Wel kan de lidstaat waar het
aanbod aan klanten wordt gedaan toezicht uitoefenen en
voorwaarden opleggen, maar daarbij moet het regelgevend
kader (vb. de Machtigingsrichtlijn) wel worden gevolgd.
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Computerrecht 2014/120
Met hun Richtlijn 2014/61/EU van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid willen het
Europees Parlement en de Raad bepaalde minimumrechten
en -verplichtingen vaststellen die in de hele Unie gelden om
de uitrol van elektronische communicatienetwerken met
hoge snelheid en sector overschrijdende coördinatie te vergemakkelijken. Daartoe bevat de richtlijn onder meer bepalingen in verband met de transparantie van en toegang tot
bestaande fysieke infrastructuur, de transparantie en coördinatie van (geplande) civiele werken, een vergunningsprocedure en de (toegang tot) fysieke binnenhuisinfrastructuur.

Richtlijn eindapparatuur
Computerrecht 2014/121
Met hun Richtlijn 2014/53/EU van 16 april 2014 betreffende
de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake
het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG creëren het Europees Parlement
en de Raad een nieuw kader voor het op de markt brengen
van radioapparatuur. Deze richtlijn vervangt ook de eerdere
richtlijn ter zake, nu deze meermaals ingrijpend was gewijzigd. Naast een aantal algemene bepalingen (vb. in verband
met essentiële eisen, informatie over conformiteit, registratie van sommige types van apparatuur en vrij verkeer van
radioapparatuur) bevat de richtlijn ook specifieke verplichtingen voor marktdeelnemers (vb. fabrikanten, importeurs
en distributeurs). Daarnaast zijn er ook bepalingen over de
conformiteit van radioapparatuur en de aanmelding van
conformiteitsinstanties, alsook over het markttoezicht in
de EU, de controle van radioapparatuur die de markt van de
unie binnenkomt en een vrijwaringsprocedure van de EU.

Ingebrekestelling België:
onvoldoende onafhankelijk
BIPT
Computerrecht 2014/122
Door middel van haar persbericht MEMO-14-293 van 16
april 2014 geeft de Europese Commissie te kennen dat zij
onder meer de Belgische overheid een met redenen omkleed advies heeft bezorgd in verband met de onafhankelijkheid van de toezichthouder voor telecommunicatie, het
BIPT. De Commissie stelt onder meer vragen over de mogelijkheid voor de Ministerraad om sommige beslissingen van
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het BIPT te schorsen en/of om het meerjarenplan van het
BIPT goed te keuren. De Commissie geeft aan van oordeel
te zijn dat dergelijke maatregelen een schending inhouden
van de door artikel 3 en 4 van de Kaderrichtlijn vereiste onafhankelijkheid van de toezichthouder.

Computerrecht 2014/124

Nederland

Overname telecombedrijven
aan banden
Computerrecht 2014/123
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister van
Economische Zaken dat hij komt met een wetsvoorstel
dat regels gaat stellen inzake de overname van telecombedrijven in het belang van nationale veiligheid (brief d.d.
10 juni 2014). Een en ander is een vervolg op het eerdere
voornemen van het Mexicaanse América Móvil om KPN
over te nemen (Kamerstukken II 2012/13, 24095, nr. 356).
Het is de bedoeling dat er voortaan kan worden ingegrepen wanneer een overname van een Nederlands telecombedrijf schade kan toebrengen aan het netwerk en daardoor de nationale veiligheid in gevaar kan komen. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen geopolitieke risico’s en
veiligheidsrisico’s. Bij geopolitieke risico’s gaat het om een
beoogde overname die ingegeven is door overwegingen als
het onder druk kunnen zetten van de nationale overheid. De
overheid heeft in voorkomende gevallen geen alternatieven
omdat er onvoldoende substitutiemogelijkheden zijn voor
vitale infrastructuur. Bij veiligheidsrisico’s gaat het om de
toegang tot kennis en informatie. Binnen bedrijven wordt
vertrouwelijke informatie verwerkt, onder meer in het kader van het werk van veiligheids- en opsporingsdiensten.
Deze informatie mag niet in verkeerde handen komen. De
voorgestelde maatregelen komen erop neer dat een verklaring van geen bezwaar is vereist bij de overname of doorverkoop van een telecomonderneming waar het gaat om vitale
telecommunicatie-infrastructuur. Ook een verklaring van
geen bezwaar ten aanzien van benoemingen in de raad van
bestuur of raad van commissarissen kan vereist zijn. In de
brief wordt aangegeven dat de beoogde regels waarschijnlijk alleen relevant zullen zijn voor KPN, dat diverse taken
verzorgd die gelinkt zijn aan nationale veiligheid. Het wetsvoorstel moet begin 2015 gereed zijn.

Computerrecht 2014/125
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Implementatie richtlijn
consumentenrechten treedt in
werking

Evenals in België (zie onder: België) zijn per 13 juni ook in
Nederland nieuwe regels inzake consumentenbescherming in werking getreden. Deze maken deel uit van de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (Stb. 2014,
140). tot de nieuwe regels behoren onder meer: telefonische overeenkomsten moeten voortaan schriftelijk of per
e-mail worden bevestigd; de bedenktijd voor elektronische
transacties gaat naar twee weken; en voor het bellen naar
de klantenservice mag nog maar maximaal € 1 per gesprek
(plus belkosten) in rekening worden gebracht.

Wetsvoorstel intrekking
bewaarplicht
telecommunicatiegegevens
Computerrecht 2014/125
Door GroenLinks is een wetsvoorstel ingediend dat de eerdere wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens ongedaan moet maken (Kamerstukken II 2013/14, 33939). Het
wetsvoorstel is een gevolg van de ‘dataretentie’-uitspraak
van het Europese Hof van Justitie, waarbij de Dataretentierichtlijn werd vernietigd (HvJ 8 april 2014, nr. C-293/12 en
C-594/12). De facto komt het wetsvoorstel erop neer dat de
gewijzigde bepalingen in de Telecommunicatiewet weer
worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke vorm. Dit
betekent dat alleen nog gegevens die telecombedrijven
vergaren en verzamelen in het kader van hun normale bedrijfsvoering kunnen worden opgevraagd. Hiermee laat het
wetsvoorstel in het midden of de voorwaarden die het Hof
stelde aan dataretentie ook een effect hebben op de wijze
waarop binnen de gewone bedrijfsvoering data worden
bewaard. Zo stelde het Hof onder andere dat de data niet
buiten de Europese Unie mogen worden bewaard en de eisen die aan de bewaring kunnen worden gesteld niet uitsluitend op commerciële overwegingen kunnen worden
gebaseerd. Het wetsvoorstel loopt vooruit op een nog in te
nemen stand van de Nederlandse regering over de impact
van de uitspraak van het Hof. Eerder liet de regering weten
acht weken bedenktijd nodig te achten (Handelingen II, 72).
Inmiddels is duidelijk dat het langer gaat duren omdat ook
adviezen worden ingewonnen bij de Raad van State en het
College Bescherming Persoonsgegevens.
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Historische omslag in
telecomsector

Beperking krediet op prepaidcards

Computerrecht 2014/126

Computerrecht 2014/128

De Telecommonitor van de ACM over het vierde kwartaal
laat een historisch keerpunt zien (www.acm.nl). Voor de
eerste maal is het aantal breedbandaansluitingen via de
kabel even groot als via het netwerk van KPN. Ieder hebben nu 3,1 miljoen aansluitingen. Met de aansluitingen via
glasvezelnetwerken komt het totaal op 6,8 miljoen aansluitingen. Waar het aantal DSL klanten in het vierde kwartaal
daalde met 136.000, steeg dat van de kabel met 147.000.
Verdere informatie uit de monitor geeft aan dat er een trend
is naar hogere snelheden. Het aandeel abonnementen met
een snelheid van 30 Mbps of meer steeg van 36% naar 42%.
In mobiel worden de bestaande trends bevestigd. Het datagebruik groeit nog steeds snel, meer dan 50% binnen één
jaar. Tegelijkertijd is een vergelijkbare daling in de SMSmarkt (van 7,8 mld. berichten in 2012 naar 5,3 mld. in 2013.
Spraak groeide licht (met 2%). Op vast is er weinig verandering in het aantal abonnementen, echter het marktaandeel
van Tele2 is afgenomen. We zien ook dat de inkomsten uit
spraaktelefonie omlaag zijn gegaan.

De ACM heeft beperkingen gesteld aan het krediet op prepaidkaarten voor mobiel gebruik (www.acm.nl). Dit is gebeurd naar aanleiding van het feit dat de mobiele MVNO
Simyo toestond dat gebruikers nadat hun beltegoed op was,
toch van hun toestel gebruik konden blijven maken waardoor er negatief saldo ontstond. Dit gaat in tegen de bedoeling van prepaidkaarten, zoals ouders die het belgebruik
van hun kinderen willen limiteren. Volgens de ACM moet
het bedrag dat de gebruiker in de min kan komen beperkt
zijn en moet de consument hierover geïnformeerd worden
alvorens hij besluit om de prepaidkaart af te nemen. Simyo
heeft naar aanleiding van de reactie van de ACM het maximale negatieve saldo teruggebracht tot € 5.

België

Nieuwe wetgeving e-commerce
Computerrecht 2014/129

Nummerschaarste
Computerrecht 2014/127
Jaarlijks rapporteert de ACM over de mate waarin er schaarste is aan nummers. Het gaat dan vooral om ontwikkelingen in de mobiele markt. In de rapportage over 2013 valt te
lezen dat momenteel zo’n 90% van de beschikbare mobiele
06-nummers in gebruik zijn (www.acm.nl). Toch wordt
geen toename van de schaarste verwacht omdat vanaf 1
juni 2014 het niet meer toegestaan is om 06-nummers te
gebruiken voor zogenaamde mobiele datacommunicatietoepassingen. Het gaat dan om laptops, dongels maar ook
om communicatie tussen apparaten (M2M, machine to machine). Voor dit soort gebruik moeten voortaan 097-nummers worden gebruikt. Ook vrijkomende 06-nummers binnen dit soort gebruik vallen weer terug in de voorraad van
nummers voor reguliere toepassingen. Tegelijkertijd wordt
een positief effect verwacht van het feit dat nummerblokken voortaan ook per 10.000 nummers kunnen worden uitgegeven. Dat was voorheen minimaal 100.000 nummers.
De ACM heeft de betreffende beleidsregels (‘Uitgiftebeleid
mobiele nummers OPTA 2011’ aangepast.
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In uitvoering van de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten (nr. 2011/83/EU) werden de bestaande regels in verband met elektronische handel aangescherpt. De
nieuwe bepalingen, die zijn opgenomen in boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek
van Economisch Recht, traden overeenkomstig het KB van
28 maart 2014 in werking op 31 mei 2014. Aanbieders zijn
onder meer verplicht om consumenten meer informatie aan
te bieden en consumenten krijgen meer rechten. Sommige
praktijken (zoals bijvoorbeeld het aanrekenen van hoge vergoedingen voor betaling met kredietkaarten) worden verboden.

Algemeen kader elektronischecommunicatie
Computerrecht 2014/130
Twee institutionele aanpassingen werden samengebracht in
de wet van 26 maart 2014 houdende wijzigingen van de wet
van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen
inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met
betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische
post- en telecommunicatiesector (BS 28 april 2014). Deze bepaalt dat voortaan ook beroep kan worden aangetekend te-
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gen de beslissingen van de voorzitter van de Ethische Commissie (of diens plaatsvervanger), alsook dat, wanneer de
operatoren kiezen voor geschillenbeslechting door het BIPT,
dit impliceert dat zij afzien van geschillenbeslechting door
de Raad voor de Mededinging. Het huishoudelijk reglement
van het BIPT werd vastgesteld door het KB van 19 april 2014
betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BS
5 juni 2014). Een aantal andere (hoofdzakelijk consumentenbeschermende) maatregelen werden samengebracht in
de wet van 27 maart 2014 houdende diverse bepalingen
inzake elektronische communicatie (BS 28 april 2014). Verder werden een aantal aanpassingen op het vlak van de toekenning van nummers doorgevoerd door het KB van 4 april
2014 tot wijziging van het KB van 27 april 2007 betreffende
het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot
wijziging van het KB van 9 februari 2011 tot vaststelling van
de Ethische Code voor de telecommunicatie (BS 22 mei 2014).
Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 mei 2014 betreffende de toegang tot en de uitwisseling
van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen
(BS 27 mei 2014) ten slotte voert de ordonnantie van 26 juli
2013 over hetzelfde onderwerp verder uit.

Aanpassingen mobiele
communicatie

Aanpassingen universele dienst
Computerrecht 2014/132
De regelingen over de universele dienst werden aangepast
door het KB van 2 april 2014 houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische element van de universele dienst in het kader van
de elektronische communicatie, door het KB van 2 april 2014
betreffende de wijziging van bepaalde doelstellingen inzake
dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende
de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele dienst,
alsook door het KB van 2 april 2014 tot vastlegging van de
bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader
van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie (allemaal
gepubliceerd in het BS van 30 mei 2014). Het BIPT van zijn
kant publiceerde een advies waarin het voorstelt om de de
snelheid van de functionele internettoegang vast te leggen
op ten minste 1 Mbit per seconde alle dagen van het jaar, op
alle uren van de dag, behalve tijdens een maximumperiode
van één uur per dag (zie “Voorstel van de Raad van het BIPT
betreffende de vaststelling van de bitsnelheid van de functionele internettoegang en Advies van de Raad van het BIPT
van 13 januari 2014 betreffende het geografische element
van de universele dienst”).

Aanpassingen nooddiensten

Computerrecht 2014/131

Computerrecht 2014/133

Op het vlak van mobiele communicatie paste het KB van 10
april 2014 tot wijziging van het KB van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofonienetten
en van het KB van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten
en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten (BS 6 juni
2014) de bestaande mobiele besluiten aan met het oog op
de hertoewijzing van de vrijgekomen 900 en 1800 Mhz frequenties. Eerder werden door het KB van 2 april 2014 tot
wijziging van het KB van 26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel
of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden (BS 30
mei 2014) ook reeds aanpassingen doorgevoerd met het oog
op het implementeren van de door artikel 19 WEC vermelde
mogelijkheid tot overdracht van gebruiksrechten. De regels
in verband met de werking van de reeds bestaande databank voor het gedeeld gebruik van antennesites werden (in
uitvoering van artikel 27, § 3 WEC) geoptimaliseerd door
het KB van 2 april 2014 betreffende het gedeeld gebruik van
antennesites (BS 22 mei 2014).

De regelingen in verband met nooddiensten werden aangepast door het KB van 2 april 2014 tot vaststelling van de principes volgens dewelke het Belgisch Instituut voor postdiensten
en telecommunicatie de berekening en het bedrag verifieert
en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de
nooddiensten die ter plaatse hulp bieden de terugbetaling
wordt gevraagd, door het KB van 2 april 2014 tot vaststelling
van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de
nooddiensten die ter plaatse hulp bieden en door het KB van
2 april 2014 tot vaststelling van de regels voor de terugbetaling door het fonds voor de nooddiensten die hulp ter plaatse
bieden van een eventuele overcompensatie (allemaal gepubliceerd in het BS van 23 mei 2014).

Marktregulering
Computerrecht 2014/134
In zijn Besluit van 20 mei 2014 betreffende het opleggen van
een administratieve boete aan Belgacom wegens niet-naleving van de transparantieverplichting in het referentieaanbod
WBA VDSL2 stelt het BIPT vast dat er in hoofde van Belgacom
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een inbreuk bestaat op de transparantieverplichting die aan
de operator werd opgelegd door de marktanalyse van 10
januari 2008 met betrekking tot markt voor breedbandtoegang, zoals gecorrigeerd door het vernieuwingsbesluit
van 2 september 2009 en de CRC-beslissing van 1 juli 2011
betreffende de analyse van de breedbandmarkten. Omwille
van die tekortkoming legt de Raad van het BIPT een boete
op aan Belgacom.
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Editor: Colette Cuijpers

Europa

Working Party 29
publiceert een opinie over
kennisgevingen bij inbreuken
op persoonsgegevens
Computerrecht 2014/135

Valerie Vanryckeghem

Op 25 maart 2014, heeft de Working Party 29 (hierna de
‘WP 29’) Opinie 03/2014 (hierna de ‘Opinie’) gepubliceerd.
De Opinie beoogt de verantwoordelijke voor de verwerking
te helpen bij het beoordelen of een kennisgeving aan de betrokkenen bij een inbreuk op persoonsgegevens noodzakelijk is. In het eerste deel van de Opinie bespreekt de WP 29
de notificatieverplichtingen van telecommunicatiedienstverleners, zoals opgelegd door de Richtlijn 2002/58/EG.
Deze richtlijn vereist dat inbreuken op persoonsgegevens
aan de bevoegde nationale autoriteit worden meegedeeld.
Daarenboven, indien de inbreuk de persoonlijke gegevens
of de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene waarschijnlijk negatief zou beïnvloeden, dient de verantwoordelijke voor de verwerking tevens de betrokkene onverwijld
in kennis te stellen over de inbreuk. Echter, de Richtlijn
2002/58/EG en de voorgestelde algemene Europese verordening inzake persoonsgegevensbescherming bevatten een
uitzondering op deze notificatieplicht. Met name, indien
de dienstverlener ten genoegen van de bevoegde nationale
autoriteit aantoont dat de gepaste technische beschermingsmaatregelen aangewend werden om de gegevens
onbegrijpelijk te maken voor eenieder die hiertoe geen toegangsrechten heeft en dat deze maatregelen van toepassing
waren op de persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk,
dan is melding van een inbreuk op persoonsgegevens aan
de betrokkene niet vereist. De WP 29 adviseert de verantwoordelijke voor de verwerking om passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen teneinde een beveiligingsniveau te verzekeren aangepast aan de risico's van
de verwerking. Op deze manier kan de verantwoordelijke
voor de verwerking beroep doen op de notificatievrijstelling en vermijden dat de betrokkene op de hoogte gesteld
moet worden van de inbreuk. In dit opzicht stelt de WP 29
tevens dat de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokkene kennis moet geven over de inbreuk in geval van
twijfel over de waarschijnlijkheid van de negatieve effecten
op de persoonsgegevens of de persoonlijke levenssfeer van
de betrokkenen. In het tweede deel van de Opinie, geeft de
WP 29 voorbeelden van inbreuken waarbij de betrokkene
in kennis gesteld dient te worden, evenals voorbeelden van
inbreuken waarbij een kennisgeving aan de betrokkene
niet vereist zou zijn. De WP 29 geeft ook voorbeelden van
technische maatregelen die, indien zij voorafgaand aan de
inbreuk in voege waren geweest, zouden hebben geleid tot
het vermijden van de noodzaak van de kennisgeving aan de
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betrokkene. Ten slotte bespreekt de Opinie de verschillende
overwegingen van ondernemingen die geconfronteerd worden met de noodzaak om te beoordelen of een inbreuk op
persoonsgegevens al dan niet aan de getroffen betrokkenen gemeld moet worden. De WP 29 benadrukt daarnaast
nog de noodzaak om tevens secundaire nadelige gevolgen
mee in rekenschap te nemen en geeft aan dat bedrijven de
inbreuk moeten melden, ook als er slechts één betrokkene
aangetast werd. De Opinie is beschikbaar via: ec.europa.eu/
justice/data-protection/article-29/.

Nederland

Nieuws van het CBP
Computerrecht 2014/136
Het CBP heeft na onderzoek vastgesteld dat de Belastingdienst haar werkwijze dusdanig heeft aangepast dat niet
langer sprake is van de eerder geconstateerde overtreding
van de Wet bescherming persoonsgegevens, door teveel
huurdersgegevens te verwerken. Niet alleen zijn maatregelen genomen die waarborgen dat verhuurders niet zonder
noodzaak inkomensgegevens opvragen, maar tevens is het
betreffende woningenbestand met 750.000 woningen gereduceerd en krijgen huishoudens bericht van de Belastingdienst als hun verhuurder voor hun woonadres een indicatie
over alle gezamenlijke inkomensgegevens in een huishouden
heeft opgevraagd. Na optreden van het CBP zijn huisartsen
en apotheken ertoe overgegaan de internetverbinding voor
het bestellen van herhaalrecepten beter te beveiligen. In 2013
was naar aanleiding van een steekproef geconstateerd dat
nog bijna eenderde van herhaalrecepten die online besteld
werden, via een onbeveiligde verbiding geschiedde. Inmiddels zijn alle onderzochte verbindingen beveiligd. Het CBP
heeft na onderzoek geconstateerd dat het advertentiebemiddelingsbedrijf YD Display Advertising Benelux B.V (hierna:
YD) op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van
cookies. Er was geen sprake van adequate informatie en ook
niet van voorafgaande toestemming, aangezien YD enkel een
opt-outmogelijkheid biedt voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties, hetgeen in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. In een gezamenlijk onderzoek
van de Nederlandse en de Belgische privacytoezichthouder is
geconstateerd dat de beveiliging van de computernetwerken
van de organisatie SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) voldoet aan de daaraan in de
gegevensbeschermingswetgeving gestelde vereisten. Er zijn
ook geen aanwijzingen gevonden dat derden onterecht toegang krijgen tot het financiële berichtenverkeer met betrekking tot Europese burgers. In een brief aan Eurocommissaris
Reding hebben de Europese privacytoezichthouders aangekaart dat de Safe Harbor-overeenkomst wat hen betreft moet
worden opgeschort als de discussies tussen de Europese
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Commissie en de Verenigde Staten over de aanbevelingen ter
verbetering van de privacywaarborgen in Safe Harbor niet
leiden tot een positieve uitkomst. Meer uigebreid is nieuws
van het CBP beschikbaar via: www.cbpweb.nl

België

Politioneel informatiebeheer
op orde
Computerrecht 2014/137
De wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer (BS 28 maart 2014) zorgt voor een geheel
nieuw juridisch kader omtrent de verwerking en bewaring
van politionele gegevens. De wet voert daartoe afdeling Ibis
in de Wet op het Politieambt (WPA) in, dat voorziet in regels
aangaande de toegang tot en uitwisseling van politionele
informatie en de verwerking, het bijwerken, de archivering
en verwijdering daarvan. Een consulent voor de veiligheid
en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt in
het leven geroepen in art. 44/3 WPA. Zo een consulent dient
te worden aangewezen in elke politiezone en het commissariaat-generaal, elke directeur-generaal en elke directie
van de federale politie die persoonsgegevens en politionele
informatie verwerkt. De consulent brengt deskundige adviezen uit over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van persoonsgegevens en informatie
en hun verwerking. Verder is hij verantwoordelijk voor de
uitwerking en controle van het beleid inzake beveiliging en
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook staat hij
in voor de contacten met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie). De Privacywet van 1992 krijgt een nieuw hoofdstuk
VIIter waarin het controleorgaan van het politioneel informatiebeheer wordt ondergebracht. Het controleorgaan
houdt toezicht op de verwerking van politionele gegevens
en informatie. Het orgaan functioneert onafhankelijk van
de Privacycommissie. De rechtsonderhorige wiens gegevens door de politie worden verwerkt, kan zich niet richten
tot het controleorgaan. Voor hem blijft de Privacycommissie het aanspreekpunt. Ook het Wetboek van Strafvordering wordt door de wet van 18 maart 2014 gewijzigd. Een
nieuw art. 646 Sv. regelt de informatieverstrekking aan de
politie over gerechtelijke beslissingen en beslissingen van
het openbaar ministerie tot seponering zonder gevolg wegens onvoldoende bezwaren of afwezigheid van inbreuk die
gegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
kunnen beïnvloeden. De nieuwe wet trad grotendeels in
werking op 7 april 2014, met uitzondering van enkele bepalingen die IT-aanpassingen vereisen en van art. 646 Sv. De
Koning zal de datum van inwerkingtreding daarvan bepalen, met als uiterste datum 7 april 2016, resp. 7 april 2017.

Privacy Commissie
verduidelijkt
kennisgevingsplicht in geval
van gegevenslekken
Computerrecht 2014/138
Als gevolg van verschillende gegevenslekken publiceerde
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘CBPL’) in januari 2013 een aanbeveling ter voorkoming van gegevenslekken. In deze aanbeveling legde de
CBPL voor het eerst een verplichting op om gegevenslekken
binnen 48 uur aan de bevoegde autoriteiten te melden. In
de informatie die recent online werd geplaatst, probeert de
CBPL deze verplichting verder te verduidelijken. Hoewel de
CBPL erkent dat er geen wettelijke basis bestaat voor een
kennisgevingsplicht, is zij van mening dat een melding meer
dan raadzaam is. Zij houdt daarbij vast aan de termijn van
48 uur. De CBPL bepaalt verder dat ook de betrokken personen moeten worden ingelicht met communicatiemiddelen
die een snelle ontvangst van de informatie garanderen. De
kennisgeving aan betrokken personen bevat onder meer de
volgende informatie:
–
–
–
–
–
–
–

contactgegevens van een aanspreekpunt waar bijkomende informatie kan worden verkregen;
samenvatting van het incident dat de persoonsgegevens heeft aangetast;
aard en strekking van de betrokken persoonsgegevens;
denkbare gevolgen van het gegevenslek voor de betrokken personen;
omstandigheden waaronder het gegevenslek plaatsvond;
de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen om dit gegevenslek te verhelpen;
de maatregelen die de verantwoordelijke aan de betrokken personen aanbeveelt om de mogelijke schade
in te perken.

De kennisgeving aan de betrokken personen is daarentegen
niet vereist in geval de gegevens voldoende werden geëncrypteerd en kan eventueel worden uitgesteld indien het risico bestaat dat de kennisgeving aan de betrokken personen
de doeltreffendheid van het onderzoek naar het gegevenslek
in de weg zou staan. In dit geval geeft de verantwoordelijke
voor de verwerking op het kennisgevingsformulier aan dat
zij een dergelijke toelating wenst en omschrijft zij de redenen. De CBPL bepaalt verder ook de gevallen waarin een
kennisgeving aan de CBPL niet vereist is. Dit is, zoals ook
voor de betrokkenen, het geval indien het geëncrypteerde
gegevens betreft. Daarnaast is een kennisgeving ook niet
vereist indien er aan de volgende drie voorwaarden werd
voldaan:

C. Conings
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de betrokken personen werden ogenblikkelijk op de
hoogte gebracht van de volledige omvang en gevolgen
van het gegevenslek;
er slechts een beperkte groep personen (ongeveer 100)
getroffen is; en
er geen gevoelige gegevens of financiële gegevens betrokken zijn bij het gegevenslek.

Tot slot stelt de CBPL op haar website een formulier ter beschikking om melding te maken van een gegevenslek. Dit
formulier dient vervolgens via een beveiligde e-forms applicatie op haar website naar de CBPL gestuurd te worden.
De volgende informatie van de CBPL vindt u op: www.privacycommission.be/nl/melding-gegevenslekken-algemeen.
Cédric Lindenmann
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Editor: Jan-Jaap Oerlemans

Nederland

Geplande herziening Wetboek
van Strafvordering
Computerrecht 2014/139
De geplande herziening van het Wetboek van Strafvordering is ook voor het vakgebied ICT en strafrecht relevant.
Een korte analyse van de ‘discussiedocumenten’ door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie die ter beschikking zijn
gesteld op rijksoverheid.nl stellen belangrijke en omvangrijke aanpassingen voor. In het hiernavolgende wordt kort
aandacht gegeven aan de voorstellen over de inbeslagnameregeling voor computers en een tweetal voorstellen met
betrekking tot bijzondere opsporingsbevoegdheden.
De auteurs van het discussiedocument over inbeslagname
en onderzoek op gegevensdragers onderkennen dat op een
inbeslaggenomen gegevensdrager zonder beperkingen
onderzoek mag worden gedaan ten behoeve van de waarheidsvinding in een opsporingsonderzoek. Het kennisnemen en vastleggen van de op de gegevensdrager opgeslagen
gegevens kan een ‘ingrijpende inbreuk’ op de persoonlijk
levenssfeer van de betrokkenen opleveren. Ter vergelijking
zou de inbeslagname van alle fotoboeken, videobanden,
persoonlijke brieven en persoonlijke aantekeningen al snel
disproportioneel worden geacht. De vraag vanuit het ministerie is dan ook of juristen instemmen met de gedachte dat
het gegevensonderzoek van inbeslaggenomen computers
nader geregeld dient worden.
De auteurs van het discussiedocument over de bijzondere
opsporingsbevoegdheden stellen ook dat in plaats van
‘bijzondere opsporingsbevoegdheden’ beter kan worden
gesproken van ‘heimelijke opsporingsbevoegdheden’. De
uitgangspunten van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden uit 2000 blijven onaangetast. Wel worden vrij ingrijpende voorstellen gedaan om onder andere gelaagdheid in
het Wetboek van Strafvordering voor normale opsporingsonderzoeken, opsporingsonderzoeken naar georganiseerde
misdaad en opsporingsonderzoeken naar terroristische
misdrijven los te laten. De gespiegelde bepalingen voor bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn onnodig, aldus de
auteurs.
Met betrekking tot ICT en strafrecht stellen de opstellers van
het discussiedocument verder weinig wijzingen voor met
betrekking tot de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden in een online context. Wel wordt specifiek
voor de ‘digitale recherche’ het voorstel geopperd om een
aparte opsporingsbevoegdheid te creëren voor het “stelselmatig verzamelen en downloaden” van gegevens uit “open
bronnen” op internet. De politiepraktijk zou grote behoefte
hebben aan de mogelijkheid om stelselmatig gegevens van
internet te vergaren. Niet duidelijk wordt echter wat wordt
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verstaan onder “stelselmatig gegevens verzamelen”. Een officier van justitie zou een dergelijk bevel tot gegevensvergaring moeten kunnen afgeven tijdens een opsporingsonderzoek naar misdrijven waar een gevangenisstraf van één
jaar of meer op staat. Aan juristen wordt gevraagd of zij van
mening zijn dat er inderdaad behoefte is aan de nieuwe opsporingsbevoegdheid. Ook wordt in het discussiedocument
nadrukkelijk een paar keer verwezen naar het Wetsvoorstel
Computercriminaliteit III en de ‘hackbevoegdheid’, dat nu
ter beoordeling bij de Raad van State ligt.
De reacties op de discussiedocumenten zullen worden betrokken bij de afweging om nieuwe wetgeving tot stand te
brengen of bestaande wetgeving te wijzigen. Het is onderdeel van een ‘preconsultatiefase’ die doorloopt tot na het
congres over de herziening van strafvordering die is gehouden in juni 2014. De input leidt mogelijk tot wijziging van de
conceptwetsvoorstellen die worden gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Principiële uitspraak voor bezit
kinderporno geëist
Computerrecht 2014/140
Op 20 mei 2014 berichtte het Advocatenblad dat het Openbaar Ministerie van de Haagse rechtbank duidelijkheid eist
over de manier waarop kinderpornozaken ten laste gelegd moeten worden. In steeds meer zaken kiest het OM
ervoor om enkel een globale beschrijving te geven van de
aangetroffen kinderpornoafbeeldingen op een computer
op te nemen in de tenlastelegging. Hierbij worden de afbeeldingen verdeeld in verschillende categorieën waarbij
wordt getracht een representatief beeld van de collectie
weer te geven. Enkele kamers binnen de rechtbanken Den
Haag, Limburg, Oost Brabant en Noord-Nederland vonden
dat deze manier van ten laste leggen niet voldeed aan de
eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering
en verklaarden de dagvaardingen om die reden nietig. Deze
uitspraken hebben geleid tot Kamervragen van 22 januari
2014 van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Oskam (CDA).
In antwoord op deze Kamervragen legde Minister Opstelten
uit wat het verschil in inzicht was van de rechters.
Op 30 mei 2014 werd duidelijk dat de Rechtbank Den Haag
akkoord gaat met de nieuwe manier van dagvaarden. De
rechtbank meent nu dat de afbeeldingen toch voldoende
feitelijk omschreven zijn. Daarbij wordt meegewogen dat
ook een map met foto’s uit de opgesomde categorieën werd
getoond, die ter terechtzitting kon worden ingekeken door
de raadsman van de verdachte. Het is nog onduidelijk of de
andere rechtbanken overstag gaan met de nieuwe manier
van ten laste leggen voor het bezit van kinderporno door
het OM.

Afl. 4 - augustus 2014

Computerrecht 2014/139

7/31/2014 4:15:07 PM

Strafrecht

BELGIË

Drugshandel op een
internetmarktplaats en
bitcoins

bruik op en viseert hij nu ook de strategische voorbereiding
daarvan.

Computerrecht 2014/141
Op 8 mei 2014 heeft de Rechtbank Rotterdam een verdachte
veroordeeld voor de grootschalige en grensoverschrijdende
handel in XTC-pillen via de ‘internetmarktplaats’ Silkroad
en het witwassen van de inkomsten daaruit (Rb. Rotterdam
8 mei 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:3504). De rechtbank legde
vijf jaar gevangenisstraf op. De verdachten produceerden de
pillen zelf en verstuurden deze op bestelling naar onder andere buitenlandse afnemers. Tijdens een doorzoeking van
de woning van de verdachte is een USB-stick in beslag genomen. Op de USB-stick stond een back-up bestand van een
wallet met bitcoins. De digitale portemonnee was gevuld
met een 325,1975 bitcoins.
De rechtbank acht het niet bewezen dat sprake was van
‘meer dan het enkele verwerven en voorhanden hebben van
de bitcoins, en deze afkomstig zijn uit de in- en uitvoer van
handel in XTC’. Voor een bewezenverklaring van het witwassen met de bitcoins zouden bijkomende (verhullings)
handelingen moeten worden bewezen. De USB-stick met
bitcoins is waarschijnlijk verbeurd verklaard, ook al ontbreekt ter bevestiging de beslaglijst zoals die in de uitspraak
is aangekondigd door de rechter.

België

Grooming en
cyberkinderlokkerij strafbaar
Computerrecht 2014/142
Op 10 april 2014 werden twee wetten aangenomen die minderjarigen een betere bescherming moeten bieden tegen
gevaren verbonden aan internetgebruik. Eén van de wetten
is gericht op de sanctionering van grooming (Wet van 10
april 2014 betreffende de bescherming van minderjarigen
tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard, BS 30 april 2014). Daarmee
wil onze wetgever tegemoet komen aan zijn internationale
verplichtingen (zie art. 23 van het Verdrag Lanzarote inzake
de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en
seksueel misbruik en art. 6 van richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie). Grooming betekent letterlijk “verzorgen” of “voorbereiden” (Toelichting bij het Wetsvoorstel, Parl. St. Senaat 2012-2013, 5 -1823/1, 2). Met deze
wet voert de wetgever de strijd tegen seksueel kindermis-
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De wet maakt een onderscheid tussen online en offline grooming. Zowel online als offline grooming leiden tot strafverzwaring ten aanzien van de dader als hij het misbruik uit
boek II, titel VII, hoofdstukken V tot VII Sw. (aanranding van
de eerbaarheid, verkrachting, bederf van de jeugd en prostitutie en openbare zedenschennis) heeft gepleegd na voorafgaande benadering van een minderjarige beneden de volle
leeftijd van zestien jaar met het oogmerk om die feiten te
plegen (artikel 377ter Sw.). De minimumstraf die voor die
misdrijven geldt, wordt verdubbeld in geval van gevangenisstraf of met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting.
Die strafverzwaring is volgens de wetgever verantwoord
omdat het opbouwen van een vertrouwensband en het psychologisch bespelen van de minderjarigen hen erg kwetsbaar maakt voor seksueel misbruik en het trauma versterkt
(Toelichting bij het Wetsvoorstel, Parl. St. Senaat 2012-2013,
5 -1823/1, 3 en Verslag namens de Commissie, Parl. St. Senaat 2013-2014, 5 -1823/4, 3).
Online grooming stelt de wetgever daarnaast ook apart
strafbaar (art. 377quater Sw). De meerderjarige die een
minderjarige beneden de volle leeftijd van zestien jaar online een voorstel doet tot ontmoeting met het oogmerk om
één van de hogervermelde misdrijven te plegen, riskeert
een gevangenisstraf van één tot vijf jaar. Daarmee richt de
wetgever zich op een grijze zone, waarin nog geen sprake
is van daadwerkelijk seksueel misbruik maar wel van misbruik van informatie- en communicatietechnologieën om
minderjarigen te benaderen en tot misbruik te verleiden.
Het is niet vereist dat deze “virtuele” uitnodiging daadwerkelijk tot fysieke contacten heeft geleid. De strafbaarstelling
viseert dus enkel de voorafgaande communicatiefase. De
benadering van de minderjarige moet hebben geleid tot een
voorstel tot ontmoeting met het oogmerk om de seksuele
gedragingen te stellen, gevolgd door materiële handelingen
die tot die ontmoeting leiden. Dat oogmerk zal veelal uit
de inhoud van die elektronische communicatie blijken. De
wetgever verduidelijkt dat het louter voeren van een seksueel getinte conversatie niet strafbaar is (Toelichting bij
het Wetsvoorstel, Parl. St. Senaat 2012-2013, 5 -1823/1, 11).
Verleidt de meerderjarige de minderjarige om kinderpornografisch materiaal door te sturen, zal er echter wel sprake
zijn van cyberkinderlokkerij (cf. infra).
De strafbaarstelling en de strafverzwaring beschermen alleen minderjarigen beneden de volle leeftijd van zestien
jaar. Wanneer het slachtoffer zestien jaar of ouder is, is er
dus geen sprake van grooming ook al dacht de verdachte
dat het om een minderjarige ging. Wanneer meerderjarige
speurders zich online voordoen als een minderjarige om
op die manier potentiële kindermisbruikers op te sporen
(zgn. “lokpubers”), is er dus strikt genomen geen sprake van
grooming. Nochtans was de Belgische wetgever op de hoogte van de opsporingsmoeilijkheden die deze beperking in
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Nederland met zich meebrengt (Parl. St. Senaat 2013-2014,
5-1823/4, 13).
Ten slotte sleutelt de wetgever ook aan verschillende andere bepalingen die nauw met deze materie samenhangen
(cf. Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 2013-2014, 53-3449/3). Zo
past hij een aantal bepalingen in het Strafwetboek aan, bv.
artikel 458bis Strafwetboek zodat nu ook online grooming
het beroepsgeheim kan doorbreken. Verder wijzigt hij enkele strafvorderlijke bepalingen, waaronder de verjaringsartikelen (art. 21 en 21bis V.T.Sv.) en het verhoor van de minderjarige (art. 91bis en 92, §1, eerste lid Sv.), alsook verschillende
bijzondere wetten (bv. de wet op de externe rechtspositie).
Vreemd genoeg blijft artikel 90ter Sv. (de “tapmaatregel”)
ongewijzigd. Speurders kunnen dus de conversaties tussen
de groomer en zijn slachtoffer, die net het voorwerp van de
strafbaarstelling zijn, niet onderscheppen. Evenmin komt
het misdrijf in beginsel in aanmerking voor infiltratie (cf.
artikel 47octies Sv.). Dit terwijl de wetgever expliciet wees
op de noodzaak van een eventuele aanpassing van de BOMwet (Toelichting bij het Wetsvoorstel, Parl. St. Senaat 20122013, 5-1823/1, 7). Het spreekt voor zich dat dit een efficiente opsporing zal belemmeren.
De andere wet voert het misdrijf cyberlokken van minderjarigen in het Strafwetboek in (Wet van 10 april 2014 tot
wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers, BS 30 april 2014). Het nieuwe
artikel 433bis/1 Sw. stelt de meerderjarige strafbaar die
door middel van informatie- en communicatietechnologieen communiceert met een kennelijk of vermoedelijk minderjarige om het plegen van een misdaad of een wanbedrijf
ten aanzien van hem te vergemakkelijken. De gedraging is
strafbaar indien één van de volgende situaties zich heeft
voorgedaan: (1) de meerderjarige verzweeg zijn identiteit,
leeftijd en hoedanigheid of loog hierover; (2) de meerderjarige benadrukte de in acht te nemen discretie over de gesprekken; (3) de meerderjarige bood een geschenk of voordeel aan of spiegelde dat voor; (4) de meerderjarige wendde
enige andere list aan. De cyberkinderlokker riskeert overeenkomstig het nieuwe artikel een gevangenisstraf van drie
maanden tot vijf jaar.
De parlementaire voorbereidingen verduidelijken dat het
voldoende is dat de meerderjarige meent dat hij met een
minderjarige communiceert (Wetsvoorstel, Parl. St. Senaat 2012-13, nr. 5-2253/1, 9). Wanneer het ogenschijnlijke
slachtoffer achteraf een meerderjarige infiltrant blijkt te
zijn, doet dat bijgevolg geen afbreuk aan het strafbare karakter van de gedraging. Er mag dan uiteraard geen sprake
zijn van politionele provocatie. Merk echter op dat ook deze
wet artikel 90ter Sv. niet aanpast waardoor een infiltratie,
buiten het toepassingsgeval van de criminele organisatie,
vooralsnog is uitgesloten (cf. supra). Dit bemoeilijkt de inzet
van “lokpubers” om cyberkinderlokkers te betrappen. Uit
de vergadering van de Commissie voor de Justitie blijkt dat
de Minister van Justitie dit debat in de nabije toekomst wil
voeren in het kader van een globale aanpak van “proactieve
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internetrecherche” (Antwoord van de Minister van Justitie
op vraag nr. 22491 van Kamerlid Peter Logghe, Vr. & Antw
Kamer, 12 maart 2014, nr. 53-948, 22).
Beide wetten zijn op 10 mei 2014 in werking getreden. Deze
twee nieuwe wetten zijn erg nauw met elkaar verbonden.
Een voorstel om ze te laten samensmelten tot één enkele
tekst werd helaas afgeketst om de bizarre (drog)reden dat
“het hier om twee verschillende zaken gaat ” (Parl. St. Senaat,
2013-2014, nr. 5-1823/4, 24). Deze afzonderlijke behandeling komt volgens ons een eenvormige aanpak van “kinderlokken” niet ten goede en maakt de strafrechtelijke aanpak
nodeloos complex. De strafbaarstelling van cyberkinderlokkerij gaat veel verder dan deze van online grooming. Zo
beschermt grooming alleen minderjarigen beneden de volle
leeftijd van zestien jaar, terwijl cyberkinderlokkerij bescherming biedt aan alle minderjarigen en ook ogenschijnlijk minderjarigen. Cyberkinderlokkerij vormt daarnaast
een ruim opvangnet t.a.v. gedragingen die niet voor grooming in aanmerking komen maar toch een risico op manipulatie van de minderjarige of misbruik van diens kwetsbaarheid inhouden. Zo is de bepaling niet beperkt tot het
communiceren met als doel het kind seksueel te misbruiken. Verder vereist de Belgische strafbaarstelling niet dat
er materiële handelingen worden gesteld die tot een ontmoeting leiden. Sterker nog: er moet zelfs geen voorstel tot
ontmoeting zijn. Volgens de indieners levert dit niet noodzakelijk bewijsproblemen op. Over het algemeen zou uit de
inhoud van de online communicatie immers moeten blijken
of de cyberkinderlokker de bedoeling had een wanbedrijf
of misdaad te plegen. Voorbeelden die wel cyberkinderlokkerij maar geen grooming uitmaken zijn de vraag aan een
minderjarige via het internet om naaktfoto´s op te sturen
of het via het internet aanzetten van een minderjarige tot
haat. Merk ten slotte nog op dat hoewel cyberkinderlokkerij
dus evengoed betrekking kan hebben op vormen van seksueel kindermisbruik, de wetgever de perifere bepalingen
inzake beroepsgeheim, verjaring, verhoor enz. op dit vlak
niet heeft aangepast.
C. Conings en K. De Schepper

Gebruik van mobiele ANPRcamera’s wettelijk verankerd
Computerrecht 2014/143
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en
het gebruik van bewakingscamera’s bevat, sinds de wetswijziging van 4 april 2014 (BS 25 april 2014), een mogelijkheid voor politiediensten om gebruik te maken van mobiele
ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition). Waar
mobiele bewakingscamera’s vroeger enkel konden worden
ingezet in het kader van grote volkstoelopen, kan dat nu
dus ook met het oog op automatische nummerplaatherken-
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ning. De reeds bestaande praktijk waarbij ANPR-camera’s
op politiewagens worden gemonteerd, krijgt daarmee een
wettelijke grondslag. Het gebruik van mobiele bewakingscamera’s is nog steeds enkel mogelijk in het kader van nietpermanente opdrachten waarvan de uitvoeringstermijn
beperkt is. De camera’s kunnen enkel worden gebruikt in
niet-besloten plaatsen en in voor het publiek toegankelijke
besloten plaatsen. (zie art. 7/1 Camerawet)
Aan de inzet van mobiele ANPR-camera’s werden een aantal
procedurele vereisten verbonden. De officier van bestuurlijke politie die beslist tot het inzetten van de camera’s, moet
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer daarvan in kennis stellen. De Commissie ontvangt
bovendien ieder trimester een omstandig verslag van de
politiediensten over het aantal keren dat de ANPR-camera's
zijn gebruikt en de plaatsen waar dat is gebeurd. Een KB
moet de inhoud en vorm van het meldingsformulier en het
verslag nader bepalen.
C. Conings

Advies over juridische acties
i.v.m. NSA spionage
Computerrecht 2014/144
Naar aanleiding van de Snowden-onthullingen over spionage door de NSA, werd het Vast Comité I (het controleorgaan
van Belgische inlichtingendiensten) door de parlementaire
Begeleidingscommissie van de Senaat belast met drie toezichtonderzoeken. Zij deed daarvoor beroep op externe
expertise. Dat leverde intussen twee expertiseverslagen
op. Deze werden op 12 maart 2014 in de Begeleidingscommissie besproken. De verslagen zijn terug te vinden op de
website van het Vast Comité I (www.comiteri.be).

rechtmatig afluisteren (art. 314bis Sw.). De precieze feiten
zijn echter nog te onduidelijk zodat het maar denkpistes
zijn. Hoe dan ook meent het verslag dat België niet onverschillig kan en mag blijven bij deze structurele inbreuken
op de mensenrechten.
Het verslag onderzoekt ten slotte of een Belgische politie- of inlichtingendienst die de onwettig verkregen informatie ontvangt, deze mag gebruiken in het kader van zijn
opdrachten. Het gebruik door de inlichtingendiensten van
onwettig verkregen inlichtingen is expliciet verboden (artikel 18/10 § 6, lid 4 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst).
Dat verbod heeft echter betrekking op onwettigheden begaan door de Belgische inlichtingendienst. Er bestaat geen
enkele bepaling die de gevolgen reglementeert wanneer
de onwettigheid door een buitenlandse inlichtingendienst
werd begaan. Omwille van deze lacune concludeert het rapport dat 1) het aanwenden door een buitenlandse dienst
van een uitzonderlijke methode voor het verzamelen van
gegevens in België, zoals hacking, niet gereglementeerd is,
2) deze methode een strafbaar feit vormt en 3) het gebruik
van die gegevens door de Belgische diensten verboden is.
Dit juridisch vacuüm vormt al lang één van de prioriteiten
van het Vast Comité I (cf. Activiteitenverslag 2008, p. 87).
Het gerechtelijk gebruik van die onwettig verkregen informatie valt daarentegen normaal onder de Antigoonregeling
(cf. art. 32 Sv. en art. 13 wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken). Volgens die
regeling leidt een onwettigheid of onregelmatigheid niet
automatisch tot bewijsuitsluiting.
K. De Schepper

Het verslag van Prof. dr. Schaus concludeert in niet mis te
verstane bewoordingen dat de grootschalige controle van
elektronische communicatie zonder toestemming van de
Staat op wiens grondgebied de controle plaats heeft, zelfs
vanaf een installatie op het grondgebied van een derde Staat,
de soevereiniteit van de afgeluisterde Staat schendt. Het
onderscheppen van communicatie is namelijk per definitie
een daad van dwang. De Staat op wiens grondgebied deze
dwang wordt uitgeoefend moet voorafgaand zijn toestemming geven. Gebeurt dat niet, zo luidt het verslag, dan
schenden de afluisteroperaties en a fortiori deze waarbij
gebruik wordt gemaakt van malware de soevereiniteit van
die Staat. Een diplomatieke reactie is dan gerechtvaardigd.
Het verslag reikt verder mogelijke actiemiddelen aan ter
beschikking van de Staat, burgers en bedrijven, zoals een
beroep voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
of een strafklacht wegens hacking (art. 550bis Sw.) en on-
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Kort nieuws

Editor: Leo van der Wees

Europa

EU-Richtlijn
uitwisseling informatie
verkeersovertredingen nietig

van rechtspraak is alleen mogelijk voor zaken waarbij geen
uitgebreid feitenonderzoek of getuigenverhoor nodig is. De
eKantonrechter doet binnen acht weken uitspraak.
Eerder al kregen verzekeraars en advocaten de mogelijkheid
digitaal een rechtszaak te voeren.
Nu ook online rechtspraak voor burgers bij de eKantonrechter, rechtspraak.nl.

Computerrecht 2014/145
De richtlijn betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde
verkeersovertredingen (2011/82/EU) is gebaseerd op de
bevoegdheid van de Unie inzake vervoersveiligheid. Bij
de vaststelling van de richtlijn is echter de bevoegdheid
van de Unie op het gebied van politiële samenwerking als
rechtsgrondslag gehanteerd. Politiële samenwerking heeft
betrekking op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk
beleid op het gebied van asiel, immigratie, controle aan de
buitengrenzen en voorkoming van criminaliteit, racisme en
vreemdelingenhaat; niet op verbetering van verkeersveiligheid. Het Hof besluit de richtlijn op die grond nietig te
verklaren.

Wetsvoorstel versoepeling
cookiewet
Computerrecht 2014/148
Het voorstel ter versoepeling van de cookiewet is ingediend
in de Tweede Kamer. Indien de versoepeling wordt doorgevoerd, behoeven eigenaren van websites geen toestemming
meer te vragen aan sitebezoekers voor het toekennen van
cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat hierbij om
cookies die de werking van websites verbeteren (analytic
cookies). Voor cookies die het surfgedrag van internetgebruikers volgen (tracking cookies) verandert er niets.

HvJ EU 06/05/2014, C-43/12
Voorstel van wet, Kamerstukken II 2013/14, 33902, 2.
Memorie van toelichting, Kamerstukken II 2013/14, 33902, 3.
Advies Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II
2013/14, 33902, 4.

Nederland

Bitcoin is geen geldmiddel, wel
ruilmiddel
Computerrecht 2014/146
In het eerste bitcoin-gerelateerde civiele vonnis in Nederland heeft de Rechtbank Overijssel geoordeeld dat de bitcoin geen geld is in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De
procedure draaide om de vraag wat de schade is wanneer
een overeenkomst tot betaling van een bedrag in bitcoins
niet nagekomen wordt.
ECLI:NL:RBOVE:2014:2667

Online rechtspraak voor
burgers bij eKantonrechter
Computerrecht 2014/147
Sinds begin juni kunnen burgers online een rechtszaak aanspannen bij de eKantonrechter. Partijen leggen samen een
geschil voor. De rechter beoordeelt vervolgens of het geschil geschikt is voor de online procedure. Deze snelle vorm
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Maak uw
Auteur@Kluwerproﬁel aan!

Vergroot uw
zichtbaarheid online
Met ingang van dit jaar kunt u als Kluwer auteur een auteursproﬁel maken binnen Auteur@Kluwer.
Een persoonlijke proﬁelpagina waarin actuele Kluwer uitgaven van uw hand automatisch ingelezen
worden. Direct gelinkt aan de Kluwer shop en in de loop van dit jaar ook aan de online search portal
Kluwer Navigator. Een ideale manier om uw zichtbaarheid online te vergroten.

Ga nu naar

auteur.kluwer.nl/voor-auteurs
en maak in 5 eenvoudige stappen uw
Auteur@Kluwer proﬁel aan!
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