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Voorwoord

In 1995 kreeg ik de kans een proefschrift te schrijven over de aansprakelijkheid van de
beheerder van een Bulletin Board System voor informatie die via dat systeem wordt
verspreid. Hoewel de techniek van het BBS door de snelle opkomst van het Internet al
snel achterhaald raakte, kreeg de actualiteit van de onderliggende juridische
problematiek door dezelfde ontwikkeling een impuls die bij de aanvang van het
onderzoek nauwelijks te bevroeden was geweest. Het promotie-onderzoek richtte zich
dan oak al snel uitsluitend nog op het Internet.

Hoewel het proefschrift het werk is van mij, had het niet tot stand kunnen komen
zonder de raad en hulp van anderen. Ik onderneem geen poging allen die hebben
bijgedragen afzonderlijk te noemen. Enkelen wil ik echter niet onvermeld laten.
Prof.mr. M.S. Groenhuijsen, mw. Prof.rnr. 1.E.1. Prins en rnr. F.P.E. Wiemans hebben
ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring waardevol commentaar geleverd op
conceptteksten die uiteindelijk tot dit proefschrift hebben geleid. Voorts wil ik de
commissieleden bedanken die het werk aan een kritische blik hebben onderworpen.
Een woord van dank gaat ook uit naar mw. Penn die het Engels van de samenvatting
aan een kritische blik heeft onderworpen.
Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega's bij de Vakgroep Strafrecht en bij het
Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering die steeds voor de prettige werksfeer
hebben gezorgd waarin een proefschrift in wording kan gedijen.
Tenslotte wil ik mijn ouders noemen. Dankzij hen heb ik een vooropleiding kunnen
genieten die ctit proefschrift mede mogelijk heeft gemaakt.

Tilburg, 31 december 2000
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Probleemschets

Op een zekere dag ontvangt Intemetaanbieder X een brief van de advocaat van een
kerkgenootschap. In de brief wordt de Intemetaanbieder aangemaand bepaalde
websites van haar klanten te sluiten. Op deze websites zouden namelijk documenten
te zien zijn die toebehoren aan het kerkgenootschap. Bij de Intemetaanbieder doet de
aanmaning enkele vragen rijzen. Moet aan de aanmaning gevolg gegeven worden of
zal de aanbieder zich met succes kunnen beroepen op het adagium 'geen boodschap
aan de boodschap'? Naast deze meer principiele vraag ontstaan ook al gauw meer
praktische vragen. Berust de claim van de kerk wei op waarheid? Beschikt zij wei over
het auteursrecht op de op de website aangetroffen werken? Het werk is - naar verluid -
aileen beschikbaar gesteld aan aanhangers van de kerk, maar is daarbuiten nooit
gepubliceerd als zijnde afkomstig van het kerkgenootschap? Wat als deze twijfel nu
eens op waarheid berust? De aanbieder kan niet vrijelijk de informatie weghalen. Hij
zal immers ook zorgvuldig moeten handelen jegens de inhoudaanbieder. Het
simpelweg weghalen van de informatie schendt wellicht diens uitingsvrijheid en Jigt
mogel ijk ook contractueel moeilijk, als achteraf zou blijken dat de kerk over geen enkel
recht met betrekking tot de documenten zou beschikken. Tevens is er de vraag: moet
de Intemetaanbieder het probleem oplossen?Uiteindelijk is het de inhoudaanbieder die
de website heeft opgezet. Ligt de sleutel wellicht bij de inhoudaanbieder: kan hij niet
in contact worden gebracht met de kerk?
Tcrwijl de Intemetaanbieder nog worstelt met deze vragen verschijnt al de volgende
brief van de kerk. De strekking ervan is kort en duidelijk. De Intemetaanbieder moet
nu snel aan de aanmaningen gevolg geven, anders ziet de kerk zich gedwongen
schadevergoeding in rekening te brengen. Stel nu, in het geval dat ... vanaf welk
moment wordt de schade berekend? Is dat vanaf het moment dat redelijkerwijze aan
de brief gevolg gegeven had kunnen zijn of wordt de schade berekend vanaf het begin
van de beschikbaarstelling op het Internet? bat laatste kan toch eigenlijk niet, want de
aanbieder wist toch nergens van! Maar zal een beroep op onwetendheid ook
standhouden voor de rechter? Misschien had hij wei moeten weten, moe ten contro-
leren.
Uit deze casus blijkt dat de Intemetaanbieder op een kruispunt van belangen en
conflicten staat. Tegelijkertijd is onduidelijk, wat zijn rol is in conflicten tussen
inhoudaanbieders en degenen die bezwaar maken tegen een informatie-aanbod. Is de
Intemetaanbieder, gechargeerd gezegd, een buitenstaander of staat hij juist midden in
het conflict? Is zijn rol een laakbare geweest, of is hij veeleer een gemakkelijk
aanspreekbare partij? Deze vragen komen samen in de vraag naar de aansprakelijkheid
van de Internetaanbieder voor informatie-aanboden die afkomstig zijn van derden. Dat
leidt mij tot de volgende probleemstelling: onder welke condities is een Intemetaanbie-
der aansprakelijk voor een informatie-aanbod dat van derden afkomstig is?
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Ter beperking van de probleemstelling worden in dit onderzoek slechts de meest
voorkomende vormen van aansprakelijkheid betrokken: de strafrechtelijke
aansprakelijkheid voor uitings- en verspreidingsdelicten enerzijds, en auteursrechtelijke
aansprakelijkheid anderzijds.

1.2 Doelstelling

Met betrekking tot informatie die via het Internet beschikbaar wordt gesteld kunnen
zich conflicten voordoen. Deze conflicten geven aanleiding tot een gecompliceerde
driehoeksverhouding tussen de inhoudaanbieder, degene die bezwaar maakt tegen een
inforrnatie-aanbod en de Internetaanbieder. Het doel is om te bezien of door het
verschaffen van meer duidelijkheid over de aansprakelijkheidsvraag de nadelige
effecten die aan die conflicten verbonden zijn verminderd kunnen worden of zelfs
opgeheven kunnen worden. De nadelige conflicten bestaan in rechtsonzekerheid bij
de Internetaanbieder en een onzorgvuldige omgang met belangen van (een van be ide)
primair betrokken partijen: de inhoudaanbieder en degene die bezwaar maakt tegen een
informatie-aanbod.

1.3 Deelvragen

Indien men een antwoord wil geven op de vraag naar de aansprakelijkheid van een
Internetaanbieder, dient duidelijk te bestaan over een aantal deelkwesties. In de eerste
plaats dient bezien te worden welke implicaties het strafrechtelijk en auteursrechtelijk
aansprakelijkheidsrecht hebben op de positie van de Internetaanbieder. Welke regels
rond aansprakelijkheid houden straf-en auteursrechtelijke leerstukken en concepten in?
Hoe moeten deze toegepast worden op de Internetaanbieder? Zijn concepten uit de
bestaande wet-en regelgeving van toepasbaar in de Internetcontext?
In de tweede plaats is van belang te weten welke mogelijkheden een Internetaanbieder
tot zijn beschikking heeft om in te grijpen in het informatie-aanbod van een derde.
Daarbij speelt zowel de vraag in hoeverre een Internetaanbieder in staat is een
onrechtmatig of strafbaar inforrnatie-aanbod te ontdekken, als de vraag in hoeverre hij
een dergelijk aanbod kan onderdrukken. De vraag heeft feitelijk-technische component
en een juridische. Enerzijds moet vastgesteld worden waartoe een Internetaanbieder
feitelijk in staat is. Anderzijds kunnen ook grondrechten beperkingen opleveren. In
hoeverre legt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Internetgebruikers
beperkingen op aan de mogelijkheden om te controleren? Welke grenzen stellen de
informatievrijheden aan het controleren en optreden tegen informatie-aanboden?
Wanneer gaat controle over in censuur door de Internetaanbieder?

1.4 Verantwoording
•

De aansprakelijkheid van de Internetaanbieder wordt naar straf- en auteursrecht
beoordeeld. Dit zijn rechtsgebieden waarin de aansprakelijkheidsvraag van de
Internetaanbieder actueel is. In de praktijk van de Internetaanbieder doen problemen
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uit beide rechtsgebieden zich aan de lnternetaanbieder voor. De gedragingen van de
Internetaanbieder kunnen vaak naar beide rechtsgebieden beoordeeld worden. Dit roept
de vraag op of het probleem van de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder een
horizontale benadering behoeft. Door beide rechtsgebieden in het onderzoek te
betrekken kan deze vraag behandeling vinden in dit boek. Tegelijkertijd biedt de
spreiding over twee rechtsgebieden de mogelijkheid om de benaderingen in de
rechtsgebieden te vergelijken.

1.5 Aanpak

Het tweede hoofdstuk heeft een 'voorbereidend' karakter. In dit hoofdstuk wordt enige
technische uitleg gegeven over het Internet en de daarbij betrokken actoren. Ais
betrokken actoren worden onderscheiden de Internet-aanbieder, de inhoudaanbieder
en degene die bezwaar maakt tegen een informatie-aanbod. In het derde hoofdstuk
wordt bezien welke feitelijke - technische - mogelijkheden een Internetaanbieder heeft
om invloed te nemen op onrechtmatig Internetgedrag van gebruikers.
Het vierde tot en met zesde hoofdstuk behandelen randvoorwaarden voor de
aansprakelijkheid van Internetaanbieders. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op
de vraag in hoeverre het telecommunicatiegeheim toelaat dat een Internetaanbieder
kennis neemt van van derden afkomstige informatie. Dit heeft rechtstreeks repercussies
voor de mogelijkheid om te controleren en is langs die weg essentieel voor diens
aansprakelijkheid.
In het vijfde hoofdstuk wordt de relatie tussen aansprakelijkheid en de informatievrij-
heden nader onderzocht. De informatievrijheden spelen vooral in de relatie tussen de
Internetaanbieder en de inhoudaanbieder. Dat doet in de eerste plaats de vraag rijzen
in hoeverre de informatievrijheden horizon tale werking hebben. Vervolgens speelt ook
de vraag of de informatievrijheden uitsluitend betrekking hebben op traditionele
'gedachten en gevoelens' of dat zij ook op feitelijke informatie zien. Een al te stringent
aansprakelij kheidsregimes kan de Internetaanbieder teveel onder druk zetten, waardoor
hij niet meer onbevangen zijn positie kan bepalen en geneigd zou kunnen zijn te
gemakkelijk toe te geven aan aansprakelijkheidsdruk ten koste van de uitingsvrijheid
van inhoudaanbieders.
In het zesde hoofdstuk wordt de aansprakelijkheidspositie van een aantal traditionele
intermediairen besproken. Achtereenvolgens komen de uitgever en de drukker, de
verspreider, de kabelnetbeheerder, TNT-Post Groep en telecommunicatie-aanbieders
aan de orde.
In het zevende en achtste hoofdstuk wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
Internetaanbieder behandeld. De strafrechtelijke aansprakelijk wordt in hoge mate
bepaald door de delictsornschrijvingen van de feiten die via het Internet gepleegd
kunnen worden. In het zevende hoofstuk wordt ingegaan op feiten die via het Internet
gepleegd kunnen worden. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan enkele
kemconcepten uit relevante strafbepalingen. In het achtste hoofstuk komen de
eigenlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Internetaanbieder aan de orde. Hier
wordt aandacht besteed aan de algemene strafrechtelijke leerstukken over gedraging,
daderschap en schuld.
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Het negende hoofdstuk behandelt de auteursrechtelijke aansprakelijkheid. Daartoe
wordt aandacht besteed aan de vraag of de auteursrechtelijke kemconcepten 'openbaar
maken' en 'verveelvoudigen' nog bruikbaar zijn in de Intemetomgeving. Vervolgens
wordt bezien onder welke voorwaarden een Intemetaanbieder aan-gemerkt kan worden
als openbaarmaker, verveelvoudiger of bevorderaar van een auteursechtelijke
exploitatie van werken.
Het tiende hoofdstuk is gewijd aan de Europese Richtlijn inzake elektronische handel.
In deze richtlijn is een horizontale regeling neergelegd over 'dienstaanbieders die
optreden als tussenpersoon' , dat wil zeggen Intemetaanbieders.
Het elfde en laatste hoofdstuk bevat een synthese en een vooruitblik. De bevindingen
uit de voorgaande hoofdstukken worden in dit hoofdstuk met elkaar in verband
gebracht en er worden conc\usies getrokken. Daarenboven wordt bezien welke stappen
in de toekomst gezet kunnen worden om eventuele tekortkomingen die in het huidige
recht bestaan op te heffen of hun nadelige effecten te mitigeren.



Hoofdstuk 2

Techniek

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de techniek van het Internet, voorzover dit nodig
is om de juridische hoofdstukken van dit boek te kunnen begrijpen. Tevens wordt kort
ingegaan op de belangrijkste instanties die bij het beheer en de ontwikkeling van het
Internet betrokken zijn.

2.2 De geschiedenis van het Internet

De geschiedenis van het Internet begint ongeveer dertigjaar geleden. Het Internet komt
oorspronkelijk voort uit het ARPANET dat gecreeerd werd door het Defense Advanced
Research Projects Agency van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. ARPANET
werd in 1969 in gebruik genomen en verbond toen slechts vier knooppunten: Stanford
University, UCLA, UCSB en de University of Utah. Het ontwerp van het netwerk en
de daarin gebruikte protocollen dragen nog de sporen v.an hun militaire afkomst. Het
netwerk moest namelijk bestand zijn tegen militaire aanvaIlen, dat wil zeggen dat het
netwerk functioneel moest blijven ook al zouden enkele knooppunten uitgeschakeld
raken. Daarom worden aIle belangrijke beslissingen onder de protocollen van het
ARP ANET en onder de latere - daarop voortbordurende - Internetprotocollen, zoals het
bekende TCP/IP, decentraal genomen. Het gaat daarbij om beslissingen die door
computers worden genomen en die nodig zijn voor de normale operatie van het
netwerk. De robuustheid van de protocollen en van de daarop gebaseerde programma-
tuur alsmede het decentrale karakter, geven het Internet zijn bijzondere karakteristie-
ken. Het netwerk is gemakkelijk uitbreidbaar met nieuwe knooppunten en deelnetwer-
ken, waarbij het niet zoveel uitmaakt volgens welk systeem die netwerken functione-
reno Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de wijde - met name internationale -
verbreiding van het Internet. Door het decentrale karakter is er geen centrale
verantwoordelijke persoon of instantie aan te wijzen, die het net "bestuurt".
De access- en service-providers leveren aan bedrijven, instellingen en particulieren
toegang tot het Internet. Het Internet wordt niet als zodanig gefinancierd, maar de
activiteiten en voorzieningen ten behoeve van Internet worden betaald door de
providers, en de bedrijven en instellingen, die als provider optreden. Ze doen dat door
capaciteit op hun computersystemen ter beschikking te stellen van het Internet en
verbindingen naar buur-providers te huren, bijvoorbeeld van PIT Telecom. Iedere
deelnemer betaalt zijn eigen aansluiting aan het Internet.
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2.3 De architectuur

2.3. J Begrippen
Het Internet is in wezen een koppeling van zeer vele computers en netwerken, via een
gemeenschappelijk protocol: het TCPIIP-protocol. Het TCP/IP-protocol normeert een
basale transportfaciliteit over het Internet. Voor we toekomen aan een beknopte uitleg
van deze protocollen worden eerst een aantal basisbegrippen uitgelegd:

IP-adres
Iedere op het Internet aangestoten computer wordt uniek geidentificeerd met zijn IP-
adres. Een IP-adres bestaat uit 32 bits en wordt doorgaans weergegeven in de
zogenaamde 'dotted decimal notation'. In deze notatie bestaat een IP-adres uit vier
getallen van maximaal drie cijfers, welke getallen door punten worden gescheiden. Een
IP-adres ziet er dan bijvoorbeetd zo uit: 164.234.53.178

Dynamische IP-adressen
Een IP-adres kan aan een computer worden toegekend als hij - permanent - aan het
Internet wordt aangestoten. Echter, ats iedere computer die slechts geringe tijd op het
Internet is aangestoten de volle tijd een IP-adresbezet zou houden, dan zou het aantal
beschikbare IP-adressen snet uitgeput raken. am dit te voorkomen kan aan een
computer ook tijdetijk een IP-adres worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld vaak bet
geval bij 'inbellende' Internetgebruikers. Zij krijgen bij het inbellen tijdetijk de
beschikking over een van de IP-adressen van hun Internetaanbieder. Nadat de
Internetgebruiker zijn sessie heeft afgesloten, kan de Internetaanbieder het adres
toekennen aan een van zijn andere abonnees. Het is duidelijk dat dynamische IP-
adressen niet geschikt zijn voor iedere toepassing. Zo moet een webserver over een
permanent IP-adres beschikken.

Domeinnamen
IP-adressen zijn als rijtje cijfers moeilijk te onthouden voor mensen. am tegemoet te
komen aan de wens om het adres van een computer gemakketijker onthoudbaar te
maken is het domeinnamensysteem ontworpen. Een Internetgebruiker kan een
domeinnaam in zijn browser intypen. Omdat een domeinnaam bij IP-adressering geen
betekenis heeft, wordt die domeinnaam via een Domain Name Server (hierna: DNS)
vertaald naar het bijbehorende IP-adres.

Uniform Resource Locator (hierna: URL)
Via het Internet worden informatie-objecten beschikbaar gesteld. Een informatie-object
kan een tekst-document zijn, een grafisch, geluids- of video best and etc. Elk informatie-
object dat op het Internet beschikbaar wordt gesteld is te vinden aan de hand van zijn
Uniform Resource Locator (hierna: URL). Een URL is de Internet-vindplaats van een
informatie-object. Een voorbeeld van een URL is: http://www.kub.nllindex.html.
lndien een informatie-object verplaatst wordt - bijvoorbeeld indien het vanaf een
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andere computer beschikbaar wordt gesteid - dan verandert in het aigemeen ook de
URL.l

2.3.2 De werking van het Internet

Een computernetwerk bestaat in de basis uit computers met fysieke verbindingen
daartussen. Het versturen van gegevens over het netwerk geschiedt, doordat een
computer gegevens verstuurt naar een computer waarmee hij in het netwerk een
rechtstreekse verbinding heeft (een 'buurcornputer '). Deze buurcomputer zendt de
gegevens zo nodig weer naar een van zijn buurcomputers en zo vinden de data hun weg
door het computernetwerk. Om gegevens over een (heterogeen) netwerk te versturen
moeten een groot aantal functies worden vervuld. Er moet een route gevonden worden
van de bron- naar de bestemmingscomputer, er moet - zo goed mogeIijk - voorkomen
worden dat er congestie optreedt in het netwerk, er moeten voorzieningen getroffen
worden voor het geval de gegevens onderweg om wat voor reden dan ook veri oren
gaan of verminkt raken. Om de uitvoering van de verschillende functies te structureren
is het Internet gelaagd opgebouwd. Iedere Iaag kent computerprogramma's voor het
vervullen van de functies waarmee de Iaag is belast. Die programma's worden
uitgevoerd op de computers die deel uitmaken van het netwerk. Een programma in
uitvoering wordt een 'proces' genoemd. Hierna wordt behaive het woord 'proces' ook
weI het woord 'laag gebruikt ais aanduiding van het proces dat binnen een bepaaide
Iaag wordt uitgevoerd. Hoger gelegen Iagen kunnen gebruik maken van dediensten van
Iagergelegen Iagen en Iagergelegen Iagen bieden hun diensten aan aan de naast
hogergelegen Iagen. Het Internet kent vier Iagen. Van boven naar beneden zijn dit de
applicatielaag, de transportlaag, de netwerklaag en de fysieke Iaag.
In de broncomputer dooriopen de te versturen data de Iagen van boven naar beneden.
Iedere Iaag voegt zijn eigen zogenaamde header toe aan de data die hij van de naast
hoger gelegen Iaag ontvangt. De header bevat 'administratieve' gegevens die nodig zijn
om het transport - in het bijzonder om de functie die betreffende Iaag bij het transport
vervult - goed te doen verlopen. Een header speeit min of meer dezelfde rol ais een
enveloppe bij de traditionele post. De IP-header - dit is de header van de netwerklaag-
be vat bijvoorbeeid het IP-adres van de bestemmings- en de broncomputer. De
onderscheiden 'lagen' in de bestemmingscomputer en eventueel in tussengelegen
computers' Iezen' de gegevens in de headers ten behoeve van de functie die zij moeten
vervullen. Tussengelegen computers hebben in het a1gemeen slechts met de onderste
Iagen van doen. In de bestemmingscomputer dooriopen de ontvangen data de Iagen van

Van een URL moet een Digital Object Identifier (hierna: DOl) goed onderscheiden worden. De DOl
is ontwikkeld door Amerikaanse uitgevers en fungeert als een ISBN-nummer voor digitale objecten.
De DOl identificeert een informatie-object, maar zegt op zich niets over de plek waar het object op het
Internet is te vinden. Om een informatie-object aan de hand van zijn DOl op het Internet te localiseren
dient men een index te raadplegen waarin een koppeling wordt gelegd tussen DOl's en hun
(momentane) Intemetvindplaatsen (URL's). Zie ook: http://www.doi.orgldoi_description.html
(geraadpleegd op 17 oktober 2000).
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beneden naar boven. Na 'lezing' verwijdert iedere laag de header die zijn evenknie bij
de broncomputer heeft toegevoegd. De 'blote' data worden aan de naast hogergelegen
laag doorgegeven.
Het Internet kent vier lagen die zoals gezegd, ieder bepaalde functies voor hun rekening
nemen. De toplaag is de applicatielaag. Voorbeelden van toepassingen binnen deze
laag zijn het WWW, Netnews en e-mail. De eerste twee zijn bedoeld voor de
verspreiding van gegevens, de laatste voor persoonlijke corrununicatie. Zij maken allen
gebruik van de 'basale' transportfaciliteiten die door de lagergelegen lagen worden
gereal iseerd.
De naast lagergelegen laag is de transportlaag. De transportiaag (in de broncomputer)
staat open voor ontvangst van te transporteren data afkomstig van de applicatielaag. De
transportlaag van de bestemmingscomputer levert de data af aan de applicatielaag van
de bestemmingscomputer in precies dezelfde vorm als de transportlaag in de
broncomputer hen van diens applicatielaag had ontvangen. Het transport tussen de
respectieve transportlagen van bron- en bestemmingscomputer vindt plaats via de
lagergelegen lagen. De indeling en betekenis van de 'segrnenten' (header en eigenlijke
data) die tussen de respectieve transportlagen wordt getransporteerd worden
gedefinieerd in het Transmission Control Protocol (hierna: TCP) of het User Data
Protocol (hiema: UDP). De functie van TCP is de totstandbrenging van een betrouwba-
re 'verbinding' tussen bron en bestemming. Indien gegevens niet volledig of verminkt
worden ontvangen dan zorgt de TCP-Iaag er - eenvoudig gezegd - voor dat de bron de
gegevens nog eens stuurt. Daarnaast verdeelt het TCP-proces (bij de broncomputer) de
- van de applicatielaag - ontvangen data in 'kleinere' pakketten (datagrammen) die
geschikt zijn voor transport. De TCP-Iaag bij de bestemmingscomputer stelt uit de
ontvangen datagrammen weer de data samen, zoals de (bron)-applicatieJaag die heeft
aangeleverd. UDP is een veel 'lichter' protocol dan TCP; het levert betrouwbaarheid
niet als dienst. Het wordt vooral gebruikt voor Internettelefonie en video-conferencing.
Bij deze toepassingen is snelheid belangrijker dan betrouwbaarheid. Om de verschillen-
de applicaties, zoals WWW, Netnews en e-mail, uit elkaar te houden worden in TCP
en UDP-headers de zogenaamde poortnummers opgenomen. In de bron- en in de
bestemmingscomputer zijn poortnummers toegekend aan de verschillende applicaties.
De naast lagergelegen laag is de netwerklaag. De belangrijkste functies van de
netwerklaag zijn het routeren van datagrammen en het voorkomen van congestie in het
Internet. De samenwerking tussen de netwerklagen van de bron-, bestemmings- en
tussengelegen computers wordt genormeerd in het zogenaamde Internetprotocol
(hierna: IP). Een cornputernetwerk, zoals het Internet, bestaat eenvoudig gezegd uit
computers en verbindingen daartussen. Deze computers vervullen in het kader van de
netwerklaag een routeringsfunctie en worden daarom routers genoemd. Een IP-pakket
dat over het Internet wordt verstuurd gaat van router naar router. Ais een router een
pakketje 'binnenkrijgt', dan 'leest' de router eerst wat de bestemming van het pakketje
is; die bestemming is kenbaar uit de IP-header van het pakketje. Vervolgens zoekt de
router uit via welke uitgaande lijn - en dus ook via welke 'buurcomputer' - het pakketje
het beste verder gestuurd kan worden op weg naar zijn bestemming. Wat de kortste of
beste weg is naar de bestemming kan de router afleiden uit de routeringsinformatie die
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hij zelfbijhoudt. De routeringsinformatie wordt voortdurend aangepast aan de toestand
van het netwerk. Als een verbinding om wat voor reden dan ook 'down' gaat, dan
passen routers in de buurt van de storing hun routeringstabellen aan. Zo is het mogelijk
dat meerdere pakketjes die naar dezelfde bestemming worden gestuurd, niet
noodzakelijkerwijze dezelfde route volgen.
De 'onderste' laag is de fysieke laag. Zij verzorgt ten behoeve van de naast hogergele-
gen laag het fysieke transport van bits via een verbinding.

2.4 De applicaties

TCP/IP biedt de basis-infrastructuur om gegevens over het Internet te transporteren
tussen computers die met hun IP-adres bekend zijn. Op basis van de transportfacilitei-
ten die TCP/IP biedt zijn een aantal toepassingen gebouwd, zoals toepassingen voor
het beschikbaarstellen van informatie, voor persoonlijke cornrnunicatie, voor het
versturen van bestanden etc. De belangrijkste toepassingen zijn het World Wide Web
(hierna: WWW). e-mail en UseNet. Zij worden hier besproken.

2.4.1 Het WWW

Het WWW is een toepassing voor het beschikbaar stellen van informatie. Dit gebeurt
via een client-server architectuur. De server stelt informatie beschikbaar op verzoek
van de client en de client - in. de' praktijk: het browser-programma - betrekt de
informatie van de server. Op de client-computer draait het zogenaamde browser of
bladerprogramma. Netscape Communicator'P en Microsoft" Internet Explorer zijn de
bekendste bladerprogramma's.' De wijze waarop een server en een client met elkaar
communiceren is vastgelegd in het http-protocol.
Via een webserver kunnen velerlei soorten informatie beschikbaar worden gesteld:
tekst, beeld geluid, video etc.' De meest kenrnerkende informatie die via het WWW
beschikbaar kan worden gesteld zijn echter zogenaamde htm! docurnenten." In een
htm!-document kunnen namelijk zogenaamde hyperlinks opgenomen worden.
Hyperlinks zijn in wezen verwijzingen naar andere documenten': zij hebben echter als
bijzonderheid dat zij 'uitvoerbaar' zijn. Door met de muis op een hypertextlink in een
document te klikken wordt de browser gemstrueerd om de verwezen informatie op te
halen. Dat wil zeggen dat de client (browser) aan de betreffende server verzoekt om de
in de verwijzing genoemde informatie. De verwezen informatie hoeft niet op dezelfde
server aanwezig te zijn, maar kan op enige server in het WWW beschikbaar zijn. Zo

2 'Netscape Communicator"?' is een geregistreerd merk van Netscape Communications Corporation,
'Microsoft"?' is een geregistreerd merk van Microsoft Corporation.

3 Het WWW is multimediaal. Om de verschillende media uit elkaar te houden wordt van zogenaamde
MIME-coderingen gebruik gemaakt. MIME staat voor Multipurpose Internet Mail Extensions.

4 HTML staat voor HyperText Markup Language.
5 Hyperlinks kunnen overigens ook gebruikt worden om te verwijzen - ook weI te springen - binnen een

document.
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ontstaat een wereldwijd web van documenten die via links met elkaar verbonden zijn
en is de naam World Wide Web verklaard. In dit boek wordt de term webpagina
gebruikt om via het web beschikbaargestelde documenten aan te duiden. In beginsel
wordt een informatie-aanbod via het WWW slechts op een plaats - dat wil zeggen via
een server - beschikbaar gesteld. Aile Intemetgebruikers die een webpagina willen
raadplegen moeten gebruik maken van de diensten van die ene server. Dit kan tot
congesties bij de betreffende webserver leiden, indien veel vraag naar bepaalde
inforrnatie bestaat. Aan dit congestie-probleern kan tegemoet gekomen worden door
het inrichten van zogenaamde mirror-sites. Dit wil zeggen dat hetzelfde informatie-
aanbod ook vanaf een of meer andere webservers, elders ter wereld, beschikbaar wordt
gemaakt. Het congestie-probleem wordt overigens ook verminderd door het zoge-
naamde proxy-caching. Proxy-caching wordt in een volgende paragraaf besproken,
omdat deze techniek niet uniek is voor het WWW.
Vaak komt iemand die informatie via het WWW beschikbaar wil stellen niet uit met
een webpagina. Hij verdeelt zijn informatie over meerdere webpagina's, die onderling
naar elkaar verwijzen en die inhoudelijk vaak een duidelijke samenhang vertonen. In
een dergelijk geval wordt wei gesproken van iernands website. Een website bestaat
meestal uit een beginpagina, ook wei de homepage genoemd. Ais iernand naar een
website verwijst hoeft hij niet per se te verwijzen naar de beginpagina, maar hij kan
ook naar een van de andere pagina's of een enkel informatie-object van de website
verwijzen. Indien naar een pagina of informatie-object diep in de site verwezen wordt,
wordt van 'deep linking' gesproken. Degene naar wiens site verwezen wordt heeft wei
eens bezwaar tegen deep linking. Dit is bijvoorbeeld het geval als Internetgebruikers
die de link volgen niet de advertenties op de homepage van de verwezen site te zien
krijgen. Technisch is het echter wei rnogelijk voor 'verwezen sites' om deep linking
te voorkomen.
Sorns hebben inhoudaanbieders die informatie via het WWW beschikbaar stellen
behoefte aan enige vorm van interactiviteit met de gebruiker van de clienttoepassing,
De gebruiker moet bijvoorbeeld via een formulier bepaalde gegevens kunnen
doorgeven. Bovendien kan de behoefte bestaan om een webserver te laten samenwer-
ken met 'vreernde' toepassingen, zoals bijvoorbeeld een databanktoepassing. In deze
mogelijkheden voorziet een zogenaamde Common Gateway Interface (hierna: CGJ).
Een gebruiker kan via een forrnulier in zijn browser invoergegevens aanleveren aan een
databank die aan een webserver is gekoppeld. De invoergegevens kunnen bijvoorbeeld
een zoekopdracht of een creditcardnummer bevatten. De databank kan met behulp van
'on the fly' gegenereerde webpagina's de uitvoergegevens, bijvoorbeeld de resultaten
van een zoekopdracht, terugspelen aan de Internetgebruiker. Men kan hieraan zien dat
de inhoud van http-verkeer niet steeds hoeft te bestaan uit openbare webpagina's, maar
het kan oak vormen van persoonlijke comrnunicatie aannemen, zoals de in een
formulier ingevulde gegevens of de voor een Internetgebruiker op maat gemaakte
webpagina's. Om deze laatste vormen van communicatie 'onderweg' te beveiligen
tegen ongewenste kennisneming door derden kan gebruik gemaakt worden van een
lOgenaamde Secure Socket Layer (hierna: SSL). De gegevens worden dan in
versleutelde vorrn verstuurd.
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2.4.2 NetNews oJnieuwsgroepen

Netnews is eigenlijk een groot digitaal prikbord. Nieuwsgebruikers kunnen berichten
op het prikbord plaatsen en daarop reeds aanwezige berichten lezen. Het prikbord is
onderverdeeld in rubrieken, die nieuwsgroepen heten. Iedere nieuwsgroep heeft een
onderwerp, dat - als het goed is - blijkt uit de naam van de nieuwsgroep en de inhoud
van de berichten die erin gepost worden. Het aantal nieuwsgroepen dat in NetNews is
te vinden loopt in de tienduizenden. Om enigszins de weg te vinden in deze veelheid
van nieuwsgroepen zijn de nieuwsgroepen hierarchisch gestructureerd. Dat wil zeggen
dat er een boomstructuur van nieuwsgroepen bestaat.
Netnews is net als het WWW een client-server-architectuur. Dat wil zeggen dat
nieuwsberichten beschikbaar worden gesteld vanaf een (nieuws)server, die door een
Intemetaanbieder wordt beheerd. Om met de server te kunnen communiceren moeten
Internetgebruikers beschikken over clientsoftware die doorgaans als newsreader wordt
aangeduid. Met behulp van een newsreader kan een Internetgebruiker zich abonneren
op een nieuwsgroep. Eenmaal geabonneerd, kan een Internetgebruikerde berichten die
in de nieuwsgroep verschijnen lezen en kan hij - anders dan het woord 'newsreader '
wellicht suggereert - daarin ook eigen berichten posten.
Nieuwsservers geven nieuwsberichten onderling aan elkaar door. De doorgegeven
nieuwsberichten kunnen daardoor een wereldwijde verspreiding krijgen. De doorgifte
van nieuwsberichten tussen nieuwsservers geschiedt automatisch. Men spreekt van een
newsfeed dan wei een newspulI, afhankelijk van wie het initiatief neemt tot de
overdracht van de nieuwsgroepen. Internetaanbieders bieden in het algemeen niet aile
bestaande nieuwsgroepen aan. Door hun grote aantal leggen zij al gauw een te groot
beslag op geheugencapaciteit en bandbreedte. Internetaanbieders selecteren derhalve
welke nieuwsgroepen zij wei en niet voeren op hun server. Bij een newsfeed of
newspull geeft de ontvangende partij aan welke nieuwsgroepen zij wei of niet
doorgegeven wil krijgen. Op het niveau van individuele nieuwsberichten vindt geen
selectie plaats. Dit is slechts anders bij gemodereerde nieuwsgroepen. Een moderator
bekijkt dan ieder door een lnternetgebruiker gepost bericht. Indien het bericht niet past
bij het onderwerp van de nieuwsgroep of de moderator anderszins reden heeft het
bericht te weigeren, dan wordt het niet toegelaten tot de nieuwsgroep. Verreweg de
meeste nieuwsgroepen worden niet gemodereerd.
De berichten in een nieuwsgroep worden - zoals wij hiervoor zagen - opgeslagen en
beschikbaar gesteld vanaf iedere nieuwsserver die de betreffende nieuwsgroep
aanbiedt. Dit is een verschil met het WWW waar iedere webpagina in beginsel slechts
op een plek op het Internet wordt opgeslagen en beschikbaar gesteld. Aan-gezien
nieuwsgroepen op meerdere servers beschikbaar worden gesteld kan een Intemetge-
bruiker in beginsel kiezen, met welke nieuwsserver hij zijn newsreader contact laat
leggen. Het kiezen van een nieuwsserver is - vanuit gebruikersperspectief - een kwestie
van het veranderen van een instelling in de newsreader. Een gebruiker is echter niet
geheel vrij in het kiezen van een nieuwsserver. De meeste Internetaanbieders laten
namelijk aileen hun eigen abonnees toe tot hun nieuwsserver. Een Intemetgebruiker
heeft dan ook meestal de nieuwsserver van zijn 'eigen' Internetaanbieder ingesteld, als
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de nieuwsserver waarmee zijn newsreader contact moet leggen. Het heeft slechts zin
een andere server in te stellen, indien men een aanbieder heeft gevonden die ook niet-
abonnees tot zijn server toelaat. Daarnaast bestaat natuurlijk nog de mogelijkheid om
een (tweede) abonnement te nemen bij de aanbieder van de gewenste server. Deze
mogelijkheid wint met de opkomst van aanbieders van 'gratis' Internet aan praktisch
belang.

2.4.3 E-mail

E-mail is een middel voor individuele communicatie tussen personen. Een mailgebrui-
ker beschikt over een programma dat User-agent wordt genoemd. De bekendste User-
agents zijn Eudora, Pegasus mail en Microsoft Outlook. Om een e-mail-bericht te
versturen aan een geadresseerde biedt de user-agent het bericht aan aan zijn Message
Transfer Agent (hierna: MT A) - een mail server. Deze leidt het bericht via tussengele-
gen MTA's door naar de MTA van de 'geadresseerde', waar het bericht in diens
mailbox wordt opgeslagen." De mailbox bevindt zich typisch in het systeem van de
Internetaanbieder. De geadresseerde kan het bericht met behulp van zijn user-agent
daar ophalen.'
Iedere mailgebruiker beschikt over een uniek e-rnailadres. Het e-rnailadres bestaat uit
een beginstuk dat in beginsel vrij gekozen kan worden. In de praktijk bevat het
beginstuk vaak de naam van de houder van het e-mailadres. De rest van een e-
mailadres bestaat uit een apestaartje (@) en een domeinnaam of de naam van een
machine (i.e. een computer).
Een e-rnailbericht kan behalve aan een individuele e-rnailgebruiker ook aan een
mailinglist gestuurd worden. Het bericht wordt dan verspreid onder aile e-mailgebrui-
kers die op de lijst staan. Een mailinglijst kan voor uiteenlopende doelen gebruikt
worden. Zo kan het als discussie-forum fungeren, maar ook als informatierniddel voor
een projectteam. Er kan onderscheiden worden tussen open en gesloten mailinglijsten.
Een ieder kan zich abonneren op een open lijst. Een gesloten Iijst is slechts toegankelijk
voor bepaalde personen (bijvoorbeeld de personen behorend tot een projectteam).
Tenslotte moeten nog gemodereerde mailinglijsten genoemd worden. Bij niet-
gemodereerde rnailinglijsten wordt niet op berichten geselecteerd: ieder gepost bericht
wordt verspreid onder de deelnemers van de lijst. Bij gemodereerde mailinglijsten
wordt ieder bericht vooraf beoordeeld door een moderator, die een bericht slechts
verspreid als het zijn goedkeuring kan wegdragen.
Een e-mailbericht dat verstuurd wordt, wordt voorzien van een header die onder andere
het e-rnailadres van de auteur bevat, dat van de afzender en eventueel het e-mailadres
van degene aan wie een reactie (reply) op het e-mail-bericht gestuurd kan worden.

6 Hierbij wordt gehandeld volgens conventies die in het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ofhet
Unix-to-Unix Copy Protocol (UUCP) zijn vastgelegd.

7 Hierbij wordt gehandeld vol gens het Post Office Protocol (hiema: POP) of het Internet Mail Access
Protocol (hierna: IMAP)
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Voor de geadresseerde(n) is derhalve steeds kenbaar wie de afzender is, althans wat het
e-rnailadres van de afzender is. Wie e-mailberichten wil versturen zonder dat hij als
afzender bekend wordt, kan zijn bericht langs een zogenaamde anonymous remailer
sturen. De anonymous remailer ontdoet de header van een e-rnailbericht van de
aanduidingen van auteur, afzender en degene aan wie een reactie gestuurd kan worden.
Vervolgens wordt het bericht doorgestuurd naar de geadresseerde. De geadresseerde
kan zijn reactie op het e-rnailbericht van de voor hem onbekende afzender richten aan
de anonymous remailer die dan weer zorgt dat de reactie terecht komt bij de verzender
van het oorspronkelijk bericht.

2.4.4 Overige toepassingen

In deze subparagraaf worden enkele toepassingen kort behandeld, omdat zij in de
hiernavolgende hoofdstukken worden genoemd.
FrP is een toepassing voor het point-to-point versturen van computerbestanden.
Bestanden kunnen tussen twee Internetgebruikers worden uitgewisseld. Zij kunnen
echter ook met behulp van FTP-servers beschikbaar worden gesteld voor een
onbepaald publiek. In dat geval spreekt men van een zogenaamde anonymous FTP-
server."
IRC (Internet Relay Chat) is een toepassing om real time te comrnuniceren. Er bestaan
verschillende netwerken van IRC-servers, zoals EFNET, Undernet en IRCnet. Een
IRC-server kent verschillende 'channels', die ieder aan een bepaald onderwerp zijn
gewijd. Conversaties via IRC kunnen een openbaar karakter hebben, maar kunnen ook
besloten zijn.
ICQ is een middel voor persoonlijke communicatie. De bijzonderheid van ICQ is dat
het haar gebruikers in staat stelt te zien welke andere gebruikers on line zijn. Er is zelfs
voorzien in een attenderingsfunctie die de gebruiker waarschuwt, als een tevoren
opgegeven gebruiker - veelal een vriend of coli ega - verbinding legt met het Internet.

2.5 Ondersteunende technieken

2.5.1 Proxy-caching

Indien een Internetgebruiker door het volgen van een link of door het intypen van een
URL in zijn browser een webpagina opvraagt, dan worden de gegevens van deze
pagina geleverd door webserver waarop de pagina beschikbaar wordt gesteld. Indien
de Internetgebruiker de betreffende pagina nog een keer opvraagt, dan wordt zij in
beginsel weer opgehaald bij de - mogelijk geografisch ver verwijderde - webserver.
Ook indien een andere Internetgebruiker die van dezelfde toegangsaanbieder gebruik
maakt de betreffende pagina opvraagt, wordt zij weer bij de webserver opgehaald. Het

8 Om toegang te krijgen tot een dergelijke server, typt men het woord 'anonymous' in als
gebruikersnaarn. Dat is de verklaring voor de aanduiding 'anonymous FTP·.
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behoeft geen betoog dat de beschreven handelwijze, indien zij op wat grotere schaal
voorkomt een enorme belasting voor de verbindingen van het Internet kan betekenen.
De techniek van het proxy-cachen kan het beslag dat op de Internetverbindingen wordt
gelegd verminderen. In wezen komt proxy-cachen erop neer dat de toegangaanbieder
webpagina's die door een abonnee bezocht zijn opslaat op zijn systeern, en weI in de
zogenaamde proxy-cache. Indien enige abonnee van de toegangaanbieder op een later
tijdstip dezelfde pagina wil bezoeken, dan wordt zij niet opgehaald bij de verre
webserver, maar zij wordt onmiddellijk beschikbaar gesteld vanuit de proxy-cache van
de toegangsaanbieder.
In het algemeen hebben inhoudaanbieders geen bezwaar tegen proxy-caching: het
maakt dat hun inforrnatie sneller tot de beschikking van Internetgebruikers komt dan
zonder proxy-cache het geval zou zijn. Nietternin kunnen inhoudaanbieders ook
bezwaar hebben tegen opnerning in een cache, omdat dat hun controle over de
beschikbaarstelling van de inforrnatie beperkt. Indien zij hun inforrnatie-aanbod willen
beeindigen of de toegang ertoe willen beperken, kunnen ze hinder ondervinden van een
cache waarin de betreffende informatie voortdurend en onbeperkt beschikbaar blijft.
Beursinformatie moet bijvoorbeeld actueel zijn. Het is uiteraard funest, indien door
toedoen van een cache verouderde beurinformatie beschikbaar zou blijven. Technisch
hoeft dit echter allemaal niet een groot probleem te zijn. Inhoudaanbieders kunnen zich
door bepaalde technische maatregelen te nemen grotendeels de controle over het
cae hen van hun inforrnatie voorbehouden. Door het toevoegen van speciale http-

.headers, zoals de 'Expires-header' of de 'Cache-Control header' kunnen inhoudaanbie-
ders nauwkeurig specificeren wat een proxy-cache weI en niet met de betreffende
inforrnatie mag doen en met name wanneer deze informatie ververst moet worden.
Hiervoor kan eehter weI de medewerking van de beheerder van de web server ncdig

.. 9
zijn.

2.5.2 Search-engines

Zij bieden de mogelijkheid op het Internet te zoeken naar informatie. Bekende search-
engines zijn Altavista, Yahoo en Vindex. Zij beschikken over crawlers die het Internet
aflopen en dusdoende een index opbouwen van de informatie die beschikbaar wordt
gesteld.

2.6 De betrokken actoren

Ten behoeve van een juist begrip van de aanduidingen voor de actoren die in dit boek
worden gehanteerd worden zij hier uitgelegd. Deze begripsbepaling kan afwijken van
het gebruik van dezelfde begrippen elders. De onderverdeling in verschillende

9 Yom meer inforrnatie, zie: Caching Tutorial for Web Authors and Webmasters, te vinden onder:
http://www.mnot.nelfcache_docs/(geraadpleegd op 18 oktober 2000).
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aanbieders is een functionele. Het is derhalve niet uitgesloten dat in de praktijk
verschillende functies door een en dezelfde persoon of onderneming worden vervuld.

2.6.1 De lnternetaanbieder

Het aanbieden van Internet bestaat uit een of meer van de volgende activiteiten: het
bieden van toegang tot het Internet en het aanbieden van Internetserverdiensten. In de
praktijk wordt ook wei onderscheid gemaakt tussen access- en service-providers. De
eersten stellen inbelverbindingen ter beschikking. De laatsten leveren allerlei diensten;
zij ondersteunen bijvoorbeeld e-mail, het WWW.FIP.Netnews.IRC-chattenetc.In
de praktijk is een access-provider vrijwel steeds ook service-provider.
Juridisch is het van belang onderscheid te maken tussen opslag en transport, maar het
is een te sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid om te veronderstellen dat er
actoren zijn die zich uitsluitend met transport bezighouden en anderen die zich
uitsluitend met opslag bezighouden. Daarom wordt in dit boek in het algemeen
gesproken van Internetaanbieders. Indien slechts bepaalde diensten van Internetaanbie-
ders bedoeld worden is dit uit de context op te maken. Onder Internetaanbieders
worden slechts die aanbieders begrepen die hun diensten aan het publiek aanbieden.
De werkgever die tevens als Internetaanbieder voor zijn werknemers optreedt valt
buiten het bestek van dit boek. Het gaat in wezen om de cornrnerciele Internetaanbie-
ders.

2.6.2 De inhoudaanbieder

De inhoudaanbieder is degene die informatie aanbiedt op het Internet. Hierbij kan
gedacht worden aan de 'eigenaar' van een website, degene die berichten in een
nieuwsgroep post of degene die informatie via FTP beschikbaar stelt. In plaats van het
woord 'inhoudaanbieder' wordt in dit werk om stilistische redenen sorns de aanduiding
'informatie-aanbieder' gehanteerd. Een betekenisverschil is niet bedoeld. Onder de
inhoudaanbieder kan tevens de application service provider worden begrepen. Hij biedt
het gebruik op afstand aan van software-toepassingen. Onder inhoudaanbieders kunnen
tevens de aanbieders van zoekmachines en van portals begrepen worden. De vraag is
overigens wei welke inhoud zij nu precies aanbieden. Voor wat betreft hun eigen
webpagina's is dat duidelijk; die bieden ze zelf aan. In het algemeen zou ik hen niet
willen aanmerken als aanbieders van informatie waarnaar zij verwijzen. Daarmee is
echter niet gezegd dat hun positie ook steeds volledig neutraal is ten opzichte van de
verwezen informatie.

2.6.3 De aanbieder van ondersteunende diensten

Onder aanbieders van ondersteunende diensten is te verstaan personen die hulp bieden
bij het opzetten van een eigen website of bij het anonimiseren van communicatie.
Tevens is te den ken een helpdeskfunctie. De aanbieders van dergelijke ondersteunende
diensten blijven in dit boek verder buiten beschouwing.
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2.7 Conclusie

In dit hoofdstuk staan de techniek van het Internet en de betrokken actoren centraal.
Het Internet is een netwerk van netwerken. De overdracht van gegevens vindt in het
Internet plaats op basis van een gemeenschappelijk protocol, het TCPIIP-protocol.
TCPIIP voorziet in een basale transportfaciliteit, die als fundament dient voor
onderscheiden applicaties. Applicaties dienen uiteenlopendedoelen zoals persoonlijke
cornrnunicatie of openbaarrnaking.
De belangrijkste actoren zijn de Internetaanbieder en de inhoudaanbieder. Tot de
typische diensten die eerstgenoemde biedt zijn te rekenen de toegang tot het Internet
en ondersteuning met behulp van serverdiensten van Internetapplicaties, zoals het
WWW of e-mail. De inhoudaanbieder is degene die een webpagina maakt of
anderszins inforrnatie beschikbaar stelt via het Internet.
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De rol van de Internetaanbieder en controle door de
Internetaanbieder in feitelijk perspectief

3.1 Inleiding

In het kader van beoordeling van de juridische positie van een Internetaanbieder met
betrekking tot informatie van derden is het van belang inzicht te hebben in de wijze
waarop een Intemetaanbieder functioneert en welke feitelijke (technische) mogelijkhe-
den hij heeft om informatie van derden te controleren. Ter behandeling van dit
onderwerp wordt nader ingegaan op een drietal kwesties.
In de eerste plaats is het van belang die aspecten van de normale werkzaamheden van
een Internetaanbieder naar voren te halen die een nader Iicht werpen op de (aan- of
afwezigheid van) een betrokkenheid van de Intemetaanbieder bij informatie van een
derde. Hierbij gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de gedragingen die de
Intemetaanbieder kennis verschaffen over de informatie van derden die via zijn
systeern wordt opgeslagen of getransporteerd. Kennis van informatie verschaft de
Internetaanbieder een zeker inzicht in de legaliteit van de betreffende informatie of
werpt voor de Intemetaanbieder licht op omstandigheden waaruit een strafbaarheid of
onrechtmatigheid zou kunnen blijken.
In de tweede plaats wordt onderzocht of en zo ja, in hoeverre een Intemetaanbieder in
staat is zonder nadere aanwijzingen onrechtmatige of strafbare informatie op te sporen.
Dit is van belang in verband met discussie over de vraag of op een Intemetaanbieder
de zorgplicht rust am proactieve con troles uit te voeren met betrekking tot informatie
van derden.'
In de derde plaats wordt onderzocht of een Intemetaanbieder in staat is informatie - die
als onrechtmatig is geidentificeerd - te verwijderen of ontoegankelijk te maken. De
achtergrond hiervan is dat een Intemetaanbieder slechts verantwoordelijk kan zijn voor
feiten waarop hij redelijkerwijze invloed kan uitoefenen. Van niemand kan immers het
onmogelijke gevergd worden. Daamaast komt het belang van deze vraag tot uiting in
de regeling van de Richtlijn inzake elektronische handel.' De vrijstelling van
aansprakelijkheid voor verleners van host-diensten in art. 14 Richtlijn inzake
elektronische handel is gebonden aan de voorwaarde dat de dienstverlener, zodra hij
'daadwerkelijk kennis' bezit prompt handelt om de informatie te verwijderen of de
toegang daartoe onmogelijk te maken.

Kaspersen 1996 is voorstander van enige proactieve controles. Terughoudender zijn bijvoorbeeld
Kuitenbrouwer 1996, art. 15 Richtlijn inzake elektronische handel en Rb s'Gravenhage 9 juni 1999,
rolnr. 96/1 048,1Il!ormatierechrIAMfI999, p. 110-115, m.nt. KJ. Koelman, Mediaforum 1999, p.20S-
209, m.nt. OJ.G. Visser, Computerrecht 1999. p.200-20S, m.nt. PB Hugenholtz en fER 1999, p. 206-
207 en 237 -241, rn.nt. M. Vermeer (Scientology/Xsaall e.a.).

2 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel.
in de interne rnarkt ("richtlijn inzake elektronische handel"), PbEG 2000, L178/ I.
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De indeling van het hoofdstuk voIgt bovenstaande onderverdeIing in deelonderwerpen.
Dat wil zeggen dat eerst wordt bezien op welke manier een Internetaanbieder in zijn
normale bedrijfspraktijk te maken heeft met informatie die via zijn computersysteem
wordt getransporteerd of opgeslagen. Vervolgens wordt bezien welke mogelijkheden
een Internetaanbieder heeft om onoorbaar informatie-aanbod actief op te sporen.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om daadwerkelijk in te grijpen
in een informatie-aanbod.

3.2 De betrokkenheid van de Internetaanbieder in feitelijk perspectief

Het doel van deze paragraaf is na te gaan wat de rol van de Internetaanbieder is, indien
hij zijn normale werkzaamheden nagaat. Met andere woorden, het gaat om zijn -
eventuele - feitelijke betrokkenheid bij een informatie-aanbod van derden. Dat
betekent, dat in deze paragraaf niet de situatie aan de orde komt welke mogeIijkheden
de Internetaanbieder heeft om informatie op te sporen of te verwijderen. Dat zijn geen
'normale' werkzaamheden, edoch zij zijn ingegeven doorde wens de eigen (aansprake-
lijkheids)positie te bewaken. De beschrijving is beperkt tot de feitelijke rol van de
Intemetaanbieder. De verschillende taken van de Intemetaanbieder worden hier voor
afzonderlijke Internet-applicaties apart bezien.

3.2. J lnternet-toegang

De Intemetaanbieder biedt via inbelpunten of via een kabelaansluiting toegang tot het
Internet voor zijn abonnees. Deze dienst bestaat slechts uit het doorgeleiden van IP-
pak.ketjes, die doorgaans onder gebruikmaking van het SLIP ofPPP protocol worden
getransporteerd tussen de lntemetaanbieder en de lntemetgebruiker. De apparatuur van
de Internetaanbieder is toegerust om de headers die volgens de onderscheiden
protocollen - SLIP, Pl'P, IP - aan de data worden toegevoegd te lezen. Meer is voor het
functioneren als toegangaanbieder niet nodig: de data hoeven slechts getransporteerd
en gerouteerd te worden. De interessantste gegevens die in de (IP)headers te vinden
zijn, zijn de IP-adressen van de afzender en de bestemming. Over de inhoud van de
getransporteerde data is uit deze headers niets af te leiden.
Aile verkeer dat via de Internetaanbieder verloopt maakt gebruik van deze dienst.
Opslag van gegevens vindt niet plaats of slechts volgens het store-and-forward
principe. Kennisneming door de mens is niet zonder meer mogelijk. Deze dienst
verloopt zonder menselijke tussenkomst. Gezien de grate hoeveelheid data, de
automatische verwerking ervan en het feit dat het slechts om een transport- en
routeringsfunctie gaat, heeft een Internetaanbieder noch diens systeembeheerder in het
algemeen weet van de inhoud van de data.
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3.2.2 Proxy-caching

Internetaanbieders kunnen de kwaliteit van hun toegangsdiensten verbeteren door
gebruik te maken van een zogenaamde proxy-cache. Door websurfers opgevraagde
data wordt opgeslagen in de proxy-server van de Internetaanbieder. Indien een (andere)
Internetgebruiker later via dezelfde toegangaanbieder toegang zoekt tot dezelfde
informatie, wordt deze geleverd uit de proxy-server van de toegangaanbieder en hoeft
zij niet opnieuw opgehaald te worden bij de - verafgelegen - (WWW-)server. Deze
werkwijze komt de snelheid van Internet ten goede en spaart 'schaarse' bandbreedte.'
De opslag van de gegevens vindt automatisch plaats. Zij worden niet handmatig voor
opslag geselecteerd ofbewerkt door de Internetaanbieder. De gegevens die in de proxy-
cache zijn opgeslagen worden na verloop van tijd weer gewist. De criteria die bepalen
of een document uit de proxy-server verwijderd wordt, zijn uitsluitend ingegeven door
technische prestatie-eisen." De selectie voor verwijdering vindt - evenals verwijdering
zelf - zonder menselijke tussenkomst plaats. Om enigszins acceptabel te kunnen
functioneren zullen caches een redelijk grote omvang moeten hebben, lnternetaanbie-
ders hebben in de praktijk ten hoogste een fragmentarische kennis van de informatie
die zich in hun caches bevindt.

3.2.3 WWW-hosting

De Internetaanbieder biedt de mogelijkheid om informatie op het WWW beschikbaar
te stellen. Daartoe krijgen Internetgebruikers de mogelijkheid gegevens - meestal in
html-formaat - op te slaan op de WWW-server van de Internetaanbieder.' De
mogelijkheid om (nieuwe) gegevens op te slaan staat voortdurend open en het opslaan
of uploaden geschiedt zonder handmatige tussenkomst van de Internetaanbieder.
Internetgebruikers kunnen dus op ieder gewenst moment de op het WWW beschikbaar
gestelde informatie aanvullen, veranderen of wissen en de Internetaanbieder komt
daaraan niet te pas. De Internetaanbieder is niet betrokken bij de selectie of opmaak
van de gegevens, Hij is in beginsel weI in staat van de opgeslagen informatie kennis
te nemen, maar voor zijn bedrijfsvoering is dat vrijweJ nooit nodig. De hoeveelheid

3 Voor meer informatie over proxy-caching:
http://www.surfnet.nlldienstenldienstenlondersteunendlcachinglinfo_nl. HTML (geraadpleegd op 7 juni
1999).

4 De software bepaalt aan de hand van heuristieken welke document naar verwachting het minst vaak
opgevraagd zal worden (de Least Requested Unit). De LRU zal verwijderd worden. Over de vraag
welke heuristieken de beste resultaten geven, bestaat een levendige discussie; zie bijvoorbeeld:
http://www.web-cachingcornl (geraadpleegd op IS juni 1999).

5 Bij Internet toegang via de kabel is opslag bij de service-provider niet langer noodzakelijk. Omdat de
toegang niet betaald hoeft te worden naar rato van gebruik (maar verkregen wordt tegen een vast bedrag
per periode), zal de verbinding naar de toegangaanbieder voortdurend open kunnen staan. Opslag op
het systeem van de content-provider is dan in beginsel mogelijk.



20 HOOFDSTUK3

opgeslagen informatie is in het algemeen groot.? Bovendien kan een webpagina
dynarnisch van een inhoud worden voorzien. Via een cgi-script kan bijvoorbeeld
afhankelijk van de vraag van een Internetgebruiker een 'op maat gesneden' html-
document worden samengesteld, waarvoor gegevens uit een achtergelegen databank
kunnen worden geput. In het algemeen zal kennisneming van aile opgeslagen
informatie een enorme inspanning vergen van de Internetaanbieder en in het kader van
het normale beheer van een WWW-server niet nodig zijn.
Internetaanbieders nemen vaak in hun voorwaarden op dat een site maar een bepaalde
hoeveelheid verkeer mag trekken in een periode (bijv. een maand). Wordt een site
vaker geraadpleegd dan het toegestane maximum, dan kan de site gesloten worden.
Mogelijk geraakt een Intemetaanbieder of diens systeembeheerder op de hoogte van
de inhoud webpagi na' s ten aanzien waarvan zich d it of een ander beheers incident heeft
voorgedaan.
Een Internetaanbieder kan uiteraard ook zelf bepaalde informatie aanbieden via het
Internet of derden opdracht geven een bepaald informatie-aanbod te verzorgen. Ten
aanzien van dezc informatie verschilt de rol die de Internetaanbieder speelt niet van die
van enige andere inhoudaanbieder. Hij is daarvoor in beginsel verantwoordelijk.
Concluderend kan gezegd worden dat de grote hoeveelheid gegevens, de veranderlijk-
heid ervan en het feit dat het systeernbeheer nauwelijks kennisnerning van de
informatie vergt, rnaken dat een Internetaanbieder in de praktijk slechts fragmentarisch
kennis heeft van de opgeslagen inforrnatie.

3.2.4 E-mail

Het verwerken van e-mail of e-maillijsten gebeurt zonder menselijke tussenkomst van
de Internetaanbieder. E-mail berichten worden opgeslagen in de mailbox van de
geadresseerde. De mailbox bevindt zich in het cornputersysteern van de Intemetaanbie-
der van de geadresseerde. Hoewel de opslag in een e-mailbox technisch wei gunstige
voorwaarden schept voor kennisneming door de Intemetaanbieder, zal deze in de
praktijk geen kennis nemen van e-mail die niet voor hem bestemd is. In het hoofdstuk
over bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal bovendien bezien worden of een
Intemetaanbieder uberhaupt kennis mag nemen van e-mail berichten die voor zijn
abonnees besternd zijn.

3.2.5 UseNet

UseNet werkt zonder menselijke tussenkomst van de Internetaanbieder. Hij is op grond
van zijn normale werkzaamheden niet op de hoogte van de inhoud van afzonderlijke

6 Internetaanbieder XS4ALL had op het moment van schrijven ruim ) 8.000 homepages op haar systeern
opgeslagen. Vaak is een homepage slechts de entree tot een website, zodat het werkelijke aantal
webpagina's vee) groter is. Bron: http://www.xs4all.nVhomepages!all.htm) (geraadplecgd op 15
augustus 2000).
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nieuwsberichten. Daarvoor is het aantal nieuwsberichten in het algemeen te groot en
de ververscyclus te kort. Een Intemetaanbieder is vaak wei op de hoogte van de namen
van de nieuwsgroepen die hij doorgeeft. Intemetaanbieders geven over het algemeen
namelijk niet aile nieuwsgroepen door. Ze selecteren bepaalde nieuwsgroepen die zij
niet doorgeven. De selectie vindt plaats aan de hand de naam en wellicht de reputatie
van de afzonderlijke nieuwsgroepen. Daaruit is afte leiden dat Intemetaanbieders ook
op de hoogte zijn van de namen - i.e. onderwerpen - van de nieuwsgroepen zij wei
doorgeven. Soms laten de namen van de nieuwsgroepen weinig twijfel bestaan over de
illegale aard van de gegevens die via de betreffende groep worden doorgegeven
(childpom, warez).
In het algemeen is het oordeel over de rol en betrokkenheid van Internetaanbieders
sterk afhankelijk van de gebruikte techniek. Om een voorbeeld te geven van een
nieuwsserver die een geringere betrokkenheid van een Intemetaanbieder vergt, kan het
volgende dienen. Ten behoeve van Intemetaanbieders die niet veel computercapaciteit
aan nieuwsgroepen willen besteden is de techniek van de zogenaamde dynamic pull
feed ontwikkeld.' De Intemetaanbieder 'voert' zelf geen nieuwsgroepen. Zodra een
gebruiker blijk heeft gegeven van de berichten in een bepaalde nieuwsgroep kennis te
willen nemen, wordt de actuele inhoud van de betreffende nieuwsgroep via een
'beperkte' feed binnen gehaald. De noodzaak om - ter besparing van cornputercapaci-
teit - a priori een keuze te maken met betrekking tot de door te geven nieuwsgroepen
ontvalt daarmee. De Intemetaanbieder bezit in het algemeen geen kennis van de
berichten uit de binnengehaalde groep. Het proces verloopt zonder menselijke
tussenkornst van de Intemetaanbieder. De Intemetaanbieder zou hooguit achteraf
kunnen constateren dat een bepaalde nieuwsgroep is 'binnengehaald'.

3.2.6 IRC chatten en ICQ

Een Intemetaanbieder voigt in het algemeen niet wat via chat en ICQ wordt uitgewis-
seld Het real time karakter van deze toepassingen maakt zelfs een kennisneming op een
manier dat er nog ingegrepen kan worden vrijwel onmogelijk. Bovendien is het de
vraag of hetgeen via deze technieken gecommuniceerd wordt niet onder een
telecommunicatiegeheim hoort te vallen of zelfs al valt, zodat een Intemetaanbieder er
geen kennis van mag nemen.

3.2.7 Moderatie

Moderatie is een vorm van toezicht op de bijdragen die in een mailinglijst of nieuws-
groep verschijnen. Deze werkzaamheden zijn wellicht nog het best te vergelijken met
die van een redacteur. Een moderator verkrijgt op basis van zijn werkzaamheden een
ruim inzicht in de informatie die via de onder zijn moderatie vallende Iijsten of groepen
wordt verspreid. Verreweg de meeste nieuwsgroepen en mailinglijsten worden echter
niet gemodereerd.

7 Zie bijvoorbeeld http://www.netwinsite.comldnews/features.htm (geraadpleegd op 8 juni 1999).
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3.2.8 Overige vormen van betrokkenheid bij informatie van derden

Een Internetaanbieder kan optreden als content-provider. In dat geval verkeert een
Intemetaanbieder niet in een andere positie dan iedere andere content-provider. Een
Internetaanbieder kan bijvoorbeeld een portal aanbieden, dat wil zeggen een website
met een uitgebreide selectie links naar andere sites. Een portal kan voor Internetgebrui-
kers goed dienst doen als startpagina voor hun surftocht over het web. Het is duidelijk
dat een Internetaanbieder die een portal aanbiedt verantwoordelijk is voor de informatie
die in de portal wordt aangeboden. Over de vraag of een aanbieder ook aansprakelijk
is voor eventuele onoorbare informatie die via een van de verwezen sites wordt
aangeboden wordt in later hoofdstukken nader ingegaan.
Een Internetaanbieder kan ook 'toevallig ' op de hoogte geraken van een informatie-
aanbod. Dit is bijvoorbeeJd het geval als zich een beheersincident voordoet ten aanzien
van het betreffende informatie-aanbod. Uiteraard geraakt een Internetaanbieder ook op
de hoogte. indien hij op de aanwezigheid van de betreffende informatie wordt
geattendeerd, bijvoorbeeld door iemand die bezwaar heeft tegen het betreffende
informatie-aanbod.

3.2.9 Conclusie

De Internetaanbieder verkrijgt uit zijn normale werkzaamheden slechts fragmentarisch
kennis van de inhoud van de gegevens die anderen op zijn systeem plaatsen of die via
zijn systeem getransporteerd worden. Uit de enkele aanwezigheid van gegevens op het
systeem van de Internetaanbieder niet afgeleid kan worden dat hij daarvan op de hoogte
is. Een Internetaanbieder zal in het algemeen weI weten welke nieuwsgroepen hij op
zijn systeem voert. Van de inhoud van afzonderlijke nieuwsberichten heeft hij in het
algemeen geen weet.

3.3 Controlemogelijkheden

Een Internetaanbieder beschikt op grond van zijn normale werkzaamheden over niet
meer dan een fragmentarische kennis van de content van derden. In deze paragraaf
wordt 'bezien of hij door controle feitelijk in staat is tot een vollediger beeld van de
content te komen en desgewenst onrechtmatige content kan verwijderen of de toegang
er toe kan blokkeren.
De behandeling van controle door de Internetaanbieder valt uiteen in twee delen. Eerst
wordt onderzocht welk perspectief de Internet-architectuur biedt voor controles.
Vervolgens wordt ingegaan op de controles zelf. Een controle vereist dat te controleren
informatie gewaardeerd wordt; dit wordt met een uit het Engels afkomstige term vaak
'rating' genoemd. Op basis van een rating kan vervolgens bepaalde informatie
'gefilterd' worden.
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3.3. / De lnternet-architectuur

Ten behoeve van het functioneren van het Internet zijn verschillende typen Internetaan-
bieders actief. Sterk vereenvoudigd, kan men stellen dat service-providers hostingdien-
sten verlenen ten behoeve van content-providers. Zij slaan informatie op en verzorgen
de beschikbaarheid ervan. Via tussengelegen networkproviders wordt de inforrnatie
naar ontvangers getransporteerd. De ontvangers hebben via een inbelpunt van een
toegangaanbieder toegang tot Internet, Een toegangaanbieder kan de toegang via een
firewall laten verlopen.
Welke plaatsen of functies binnen deze architectuur bieden de beste condities voor
controles? Idealiter vindt de controle plaats bij het begin- of eindpunt van gegevens-
overdrachten: bij de content-provider of de Internetgebruiker; hier is de informatie in
ieder geval in onversleutelde vorm aanwezig. Niettemin vallen zij voor het doel van dit
stuk af, omdat we hier willen achterhalen wat een Internetaanbieder als intermediair
kan controleren. Van de overgebleven Internetaanbieders vall en de network-providers
af, omdat zij redundant zijn. Internet-verkeer kan via vele paden de weg naar zijn
bestemming aflopen. Het Internet zal al gauw om een filterende netwerkprovider heen
routeren. Slechts enkele network Internetaanbieders hoog in de hierarchie of bij de
peeringpunten van de transatlantische verbinding zouden in aanmerking kunnen komen
voor controledoeleinden. Dan blijven de service- en accessproviders over. De opslag
bij de Internetaanbieder biedt aanknopingspunten voor een mogelijke controle. De
systemen van de access Internetaanbieder bieden als noodzakelijke tussenstap tussen
de Internetgebruiker en het Internet een goed uitgangspunt om de informatiestroom te
filteren. '
In deze paragraaf wordt onderzocht welke vooruitzichten de systemen van service-
providers en access-providers bieden voor controlcs van de van derden afkomstige
informatie die op deze systemen is opgeslagen of wordt overgedragen. Daarbij wordt
zowel aandacht besteed aan de mogelijkheden om toegang tot te controleren inforrnatie
te verkrijgen als op de mogelijkheden om tegen eenmaal als onrechtmatig geidentifi-
ceerde informatie op te treden.

3.3.1. J De service-provider
In deze subparagraaf worden het opsporen en verwijderen van illegale inhoud integraal
behandeld. Er wordt gedifferentieerd naar de verschillende Internettoepassingen. De
Intemetaanbieder heeft in het algemeen een zekere beschikkingsrnacht over de op zijn
systeern opgeslagen gegevens, die hem in staat stelt informatie te verwijderen of de
toegang ertoe te blokkeren.

WWW-hosting
Enkele omstandigheden die - zoals hiervoor bleek - er toe leidden dat een Internetaan-
bieder normaliter geen kennis heeft van de informatie op zijn systeem, spelen ook bij
controles een rol. Het gaat dan met name om de grote hoeveelheid gegevens en de
veranderlijkheid ervan. Controle van aile gegevens zal van de Intemetaanbieder een
dienovereenkomstig grote inspanning vergen. Het feit dat een contentprovider
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gegevens kan uploaden, toevoegen, veranderen of wissen zonder tussenkomst van de
Internetaanbieder maakt controles bovendien minder effectief. Bij een controle kan
slechts geconstateerd worden dat onrechtmatige informatie reeds beschikbaar is
geworden. Een beschikbaarstelling wordt derhalve ook door controles niet voorkomen.
Het wissen of ontoegankeJijk maken van de inhoud van eenmaal als onrechtmatig
geidentificeerde webpagina's of hele sites is zonder meer mogelijk. De opslag van
gegevens geeft de Internetaanbieder de tijd om de betreffende inforrnatie te wissen. De
effectiviteit van dergeJijke maatregelen kan ondermijnd worden door het bestaan van
mirror-sites of inforrnatie die nog in caches bij toegangaanbieders aanwezig is.

UseNet
Hele nieuwsgroepen
Zoals hiervoor reeds beschreven moet een Internetaanbieder doorgaans geacht worden
in staat te zijn tot controle op de namen van nieuwsgroepen. Het afsluiten van
afzonderlijke nieuwsgroepen is zonder meer mogeJijk.

Afzonderlijke nieuwsberichten
Controle wordt bemoeiJijkt door het grote aantal nieuwsberichten. Er zijn vele
tienduizenden nieuwsgroepen waarin berichten verschijnen. Intemetaanbieders geven
daarvan typisch enkele duizenden tot enkele tienduizenden door. De berichten uit de
nieuwsgroepen die een Internetaanbieder voert zijn bovendien slechts beperkte tijd op
zijn systeem aanwezig. Het is niet reeel te verwachten dat een Internetaanbieder al deze
berichten kan controleren.
Een op de nieuwsserver opgeslagen bericht kan door de Internetaanbieder gewist
worden. Het wissen van een nieuwsbericht op zich is als middel om de beschikbaarheid
ervan voor Internetgebruikers weg te nemen weinig effectief. Gebruikers kunnen
gemakkelijk uitwijken naar een news server van een andere Intemetaanbieder, die het
betreffende bericht niet heeft gewist. Newsreaders bieden de mogelijkheid om zelf de
nieuwsserver te kiezen die men wil gebruiken. Hier is van belang op te merken dat een
service-provider in de praktijk ook toegangaanbieder is, dat wil zeggen dat het
mogeJijk is om met behulp van zijn diensten toegang te verkrijgen tot een - ongefilterde
- nieuwsserver van een andere service-provider. Om een controle sluitend te maken zou
een Intemetaanbieder ook moeten filteren in zijn toegangsdiensten.

E-mail
De opslag van een bericht in de e-mail box verschaft technisch gunstige voorwaarden
om e-mail te controleren, omdat de berichten er enige tijd in bJijven staan. Doorgaans
zijn e-mail berichten onversleuteld en gewoon leesbaar. Een versleuteld bericht kan
uiteraard door de Intemetaanbieder niet gecontroleerd worden. In het algemeen zal
echter een controle van e-mailberichten die niet voor hem bestemd zijn, noch van hem
afkomstig zijn emstige vragen oproepen met betrekking tot het telecommunicatiege-
heim.
Het wissen van afzonderlijke berichten is technisch wei mogeJijk, wanneer zij in de
mailbox van een gebruiker opgeslagen zijn. De Intemetaanbieder van de zendende e-
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mail gebruiker heeft nauwelijks gelegenheid in te grijpen. Het e-mail bericht passeert
zijn systeem slechts kortstondig.

IRC chatten en ICQ
Het real time karakter van deze toepassingen maakt controles en ingrijpen in de loop
van een conversatie moeilijk en weinig zinvol. Bovendien kan men zich afvragen in
hoeverre conversaties in deze omgevingen vatbaar zijn voor bescherming door een
telecommunicatiegeheim. Op vragen rond het telecommunicatiegeheim wordt in het
volgende hoofdstuk nader ingegaan.

3.3. J. 2 De toegangaanbieder
De toegangaanbieder geleidt in beginsel slechts informatie door." De enige manier om
controle uit te oefenen voor een toegangaanbieder is om het informatieverkeer te
filteren op een punt waar aIle verkeer zijn systeern passeert. Technisch komen daarvoor
twee punten in het bijzonder in aanmerking. De toegangaanbieder zou kunnen
controleren bij de inbelpunten, via welke de individuele Internetgebruikers toegang
hebben tot het Internet of bij de zogenaamde firewall. Een firewall is een vorm van
beveiliging van een deelnet. Het is een systeem of een geheel van systemen dat het
verkeer tussen een te beveiligen deelnet en het Internet beperkt." De wijze van
beveiliging berustonder andere op het principe van het choke-point: aile verkeer tussen
het deelnet en het Internet moet via een punt verlopen, zodat de beveiligingsinspanni ng
zich slechts op dit ene punt hoeft te concentreren.
In het navolgende zal geevalueerd worden of inbelpunten en firewalls geschikte
instrumenten zijn voor een inhoudelijke controle van het dataverkeer. Daartoe zal eerst
kort worden ingegaan op de juridische aspecten van dergeJijke controles. Vervolgens
komen de technische bezwaren tegen een verkeersfiltering aan bod.

Juridisch perspectief
Vanuit juridisch perspectief bestaan bezwaren tegen het concept van inhoudeJijke
controles op het dataverkeer. Een controle aan een inbelpunt brengt mee dat controles
ten aanzien van iedere inbeller afzonderlijk plaatsvinden. Daarbij komt dat het aan het
inbelpunt moeilijk zal zijn om onderscheid te maken tussen gegevens die een door een
telecommunicatiegeheim bescherrnd bericht vormen en overige gegevens. Een
dergeJijke controle lijkt derhalve te belastend te zijn voor de privacy van betrokkenen
om haar te overwegen, in het licht van het feit dat minder belastende vormen van
controle mogeJijk zijn. De controle van een deelnet richt zich op het verkeer tussen dat
net en het Internet. De te controleren data zijn minder goed te herleiden tot individuele

8 Caching is een uitzondering. In de cache wordt (een kopie van) inforrnatie opgeslagen die gebruikers
ontvangen hebben. Het wissen van informatie in de cache heeft echter geen gevolgen voor de
beschikbaarheid van het betreffende document, zolang dit nog op de oorspronkelijke server aanwezig
is.

9 Brent Chapman & Zwicky 1995, hfsl.4 'Firewall Design', p.57·90. Vanheste 1997, hfst.11 'Firewalls',
p.335·348.
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Internetgebruikers. De deelnet controle biedt derhalve vanuit privacy-optiek betere
vooruitzichten.
Een controle van een deelnet stuit echter ook op bezwaren van juridische aard. Om
deze bezwaren te begrijpen is een korte uitleg van de strekking van controles door
toegangaanbieders noodzakelijk. De toegangaanbieder zit stroomafwaarts en is minder
interessant dan hosting-provider. Hij heeft minder invloed op wat er over het Internet
wordt uitgedragen dan de service-provider. Dezc laatste kan als hosting-provider een
einde maken aan een bron van beschikbaarstelling. Niettemin is de toegangaanbieder
wei een interessante partij vanuit het oogpunt van het internationale karakter van het
Internet. Optreden tegen buitenlandse service-providers is niet altijd mogelijk.
Verschillen in materiele normen, traagheid van reehtshulp, de extra kosten van
rechtshandhaving over de grens etc. zijn daaraan debet. Indien buitenlandse service-
providers voor de praktijk van de rechtshandhaving uit zieht blijven, richt de aandacht
zich wellicht op de binnenlandse toegangaanbieders. Het belangrijkste doel van
controles door toegangaanbieders zou dan ook vooral gelegen zijn in een afscherming
tegen datgene wat buiten Nederland op het Internet wordt aangeboden en naar
Nederlandse maatstaven niet door de beugel kan.
Ondertussen lijkt een dergelijke afscherrning tegen de natuur van het Internet in te
gaan, dat imrners de vrije uitwisseling van informatie bevordert. Een dergelijke
afscherming past ook niet goed bij de Europese tradities rond informatievrijheden. 10 De
Europese Commissie wijst in haar beleidsdocument over illegale en schadelijke content
een dergelijke restrictieve benadering af, aangezien 'zij een ernstige schending van de
vrijheid van het individu en van de Europese politieke tradities zou teweegbrengen' .11

Een afscherming komt derhalve al snel op het verwijt van censuur te staan. Indien men
afschermingsmaatregelen bovendien sluitend zou willen rnaken, dan is wellicht
controle op het volledige dataverkeer noodzakelijk. Oat wil zeggen dat ook die data aan
controle worden onderworpen die geacht moeten worden onder het telecommunicatie-
geheim te vallen. Vanuit juridisch perspectief is derhalve vrijwel uit te sluiten dat
dergelijke controles zouden plaatsvinden.

Technisch perspectief
In technisch opzicht concentreren de bezwaren tegen een controle bij de toegangaan-
bieder zich op drie punten: het concept van een firewall leent zich niet goed voor
inhoudelijke controles, het eontroleren van stromende gegevens dient real time te
geschieden en het gebruik van versleuteling van gegevens tijdens overdracht maakt
inhoudelijke controles van de betreffende gegevens zo goed als onmogelijk.
Een firewall is een beveiligingsconeept zeals hiervoor al werd aangegeven. Een
firewall heeft bovendien vaak bepaalde audit functies; hij logt gegevens over het

10 Zie de Ministeriele verklaring van de Europese ministerconferentie "Global Information Networks:
Realising the Potential", 6 tot 8 juli 1997 in Bonn, sub 5.

II COM(96)487 Mededeling aan het Europees Parlement. de Raad, het Economisch en Sociaal Cornite
en het Comite van de Regios, lIIegale en schadelijke inhoud op het Internet. p.16.
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dataverkeer dat hem passeert. De eisen die aan de een firewall worden gesteld in het
kader van beveiliging en audit functies verschillen sterk van die die in het kader van
een inhoudelijk controle van data aan een firewall zouden moeten worden gesteld. We
zullen dit duidelijk maken door firewalls nader te beschouwen.
Ter beheersing van de complexiteit van de beveiliging van een deelnet vormt de
firewall een choke point tussen een deelnet en het Internet. Op dat choke point wordt
doorgaans een screening router of een bastion host geplaatst. Sommige firewalls zijn
zo opgezet dat verkeer tussen het deelnet en de buitenwereld meerdere routers en
bastion hosts consecutief moet doorlopen (om te voorkomen dat de beveiliging
gecompromitteerd kan raken door het kraken van de enige beveiligende host). Deze
router en bastion host implementeren de beveiliging van het deelnet.
Een screening router filtert het IP-verkeer dat hem passeert. Dat filteren gebeurt op
basis van een filterscript dat de beveiligingsstrategie van de betreffend organisatie
weerspiegelt. De filtermogelijkheden vinden hun natuurlijke begrenzing in de
informatie die in IP-, en TCP- of UDP-headers is opgenomen. Uitsluitend op basis van
deze informatie kan de router beslissen dat bepaalde IP-pakketjes doorgelaten mogen
worden. De meest relevante informatie in deze headers is het IP-adres van de afzender
en dat van de geadresseerde. Van de inhoud van de IP-pakketjes kan de router geen
kennis nemen. Het uitfilteren van bepaalde 'content' is derhalve aileen mogelijk, indien
de IP··adressen van onrechtmatige informatie bekend zijn en in het filterscript van de
betreffende toegangaanbieder zijn opgenomen. Dit geeft aanleiding tot een nogal botte
wijze van filtering: men zal in het algemeen bepaalde documenten willen weren. IP-
filtering blokkeert echter aile verkeer dat afkomstig is van een bepaalde host. In 1997
gaf het Duitse Openbaar Ministerie opdracht aan Duitse Toegangaanbieders om de
roegang vanuit Duitsland tot een uitgave van Radikall te blokkeren. De inhoud van de
uitgave stond op een site gehost door XS4ALL en was in Nederland legaal. De Duitse
toegangaanbieders blokkeerden het IP-adres van de server via welke Radikall door
XS4ALL beschikbaar werd gesteld; het gevolg was dat aile sites op de server niet meer
langs de normale weg in Duitsland te raadplegen waren. XS4ALL reageerde daarop
door haar server met regelmatige tussenpozen een nieuw IP-adres te geven. De Duitse
toegangaanbieder hadden daarop slechts kunnen reageren door aile IP-adressen van
XS4ALL te blokkeren. Maar dat zou de disproportionaliteit tussen de gevolgen van
hun maatregelen en het daarmee te bestrijden kwaad aileen nog maar vergroot hebben.
TCP- en UDP-headers bevatten nog informatie over het zogenaamde poortnummer. Dit
poortnummer kan een indicatie geven over het gebruikte protocol op applicatieniveau
en zo zou onderscheid gemaakt kunnen worden tussen bijvoorbeeld WWW-diensten
en NNTP-diensten (=Usenet). Daarmee zou iets nauwkeuriger gefilterd kunnen
worden, maar het principe blijft dat niet op document gefilterd wordt, maar op het adres
van een host, met aile tekortkomingen van dien." De packet-filtering capaciteiten
voldoen voor vele beveiligingstaken uitstekend, maar het concept past niet bij een
inhoudscontrole.

12 Voor packet-filtering op basis van poortnummer: Brent Chapman & Zwicky 1995, p.164 e.v. en
Amoroso & Sharp 1996, p.62 e.v.
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Geavanceerdere mogelijkheden dan een screening router kan bieden worden geboden
door een zogenaamde proxy-server - die wei eens ingezet wordt als 'bastion host'. Een
proxy-server laat geen IP-verbindingen toe tussen interne en externe hosts. Een interne
host die wil cornmuniceren met een externe host zal een verbinding opzetten met de
proxy. Heeft deze eenmaal de data ontvangen, dan zet deze ten behoeve van de interne
host een eigen IP-verbinding op tussen zichzelf (de proxy) en de externe host. Het
Engelse woord proxy betekent 'volrnacht' of 'gevolmachtigde'. Indien de externe host
wil antwoorden zal hij een IP-verbinding maken met de proxy-server. Heeft de proxy-
server de gegevens eenmaal ontvangen dan zal hij een aparte verbinding opzetten naar
de interne host. Omdat een proxy-server de IP-verbinding niet in stand laat heeft hij
meer mogelijkheden om de data te filteren. Application-level proxy's zijn in staat de
headers op applicatielaag-niveau - bijv. http- te interpreteren." De extra mogelijkheden
die deze proxy's bieden worden bijvoorbeeld aangewend om webcaches te maken of
om de naam en het type van bestanden te achterhalen. Daarmee kunnen bestandstypen
die grotere veiligheidsrisico vormen - ActiveX wordt in dit verband weI genoemd -
geweerd worden." Sommige webproxy's kunnen http-verkeer filteren op basis van de
URL - i.e. de vindplaats op het WWW van het betreffende document of andere data. IS

Gebruik van application-level proxy's ten behoeve van legaliteitsfiltering heeft geen
hoge vlucht genomen. De standaardopties van een proxy lenen zich daarvoor niet,
omdat zij vanuit een andere filosofie - beveiliging - zijn opgezet. Het aanwenden van
proxy's voor inhoudelijk controles vraagt daarom om modificatie van de proxy. Wil
men de inhoud filteren dan moet aan de proxy-server extra programmatuur gekoppeld
worden: in de eerste plaats programmatuur die de applicatie-data kan interpreteren (
bijv. WP-modules om WP-databestanden te kunnen interpreteren) en daarnaast zou
filtersoftware verbonden moeten worden met de proxy. Nog afgezien van de problemen
die het vervaardigen van filtersoftware zelfbereidt, dreigt hier een capaciteitsprobleem
te ontstaan. am te kunnen filteren kan niet volstaan worden met kennisneming van de
headers, maar moet van de data zelf kennisgenomen worden. Het is zeer de vraag of
met de grote omvang van het Internetverkeer een dergelijke filtering niet te veel tijd in
beslag neernt." Het gaat immers om access-controles die real time moeten plaatsvin-
den. Gezien de complexiteit van dergelijke real time controles is niet uit te sluiten dat
zij de systeernintegriteit en dienstverlening van de Internetaanbieder schaden.
Vooralsnog lijkt een controle slechts mogelijk, indien de gegevens van tevoren van een
label zijn voorzien dat reeds een oordeel over de inhoud bevat. De met de proxy
verbonden software hoeft dan slechts dit label te evalueren, bijvoorbeeld door het te

13 Naast application-level proxy's worden wei circuit-level proxy's onderscheiden. Omdat circuit-level
proxy's - net als de al wei besproken screening routers - geen mogelijkheden hebben gegevens op het
niveau van de applicatielaag re interpreteren, worden zij hier niet behandeld.

14 Nieuwere ontwikkelingen op dit gebied betreffen add-ons voor web-proxy's die data kunnen scannen
op de aanwezigheid van bekende virussen: zie bijvoorbeeld: http://www.antivirus.com/corporate/
medial 1999/ prOs I Ia99.htm (geraadpleegd op 10 juni 1999).

15 Amoroso & Sharp 1996,p.213.
16 Sieber 1997a. Zie met name p.660.
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matchen tegen een - witte of zwarte - lijst. De ontwikkeling van dergelijk labeling
systemen staat nog in zijn kinderschoenen."
Tenslotte kan er op gewezen worden, dat versleuteling van gegevens controles
verhindert. Weliswaar neemt versleutelde informatie nu nog niet een groot deel van de
cornmunicatie in beslag. Het is niet denkbeeldig dat versleuteling in de toekomst een
grotere rol gaat spelen. Juist de toepassing van inhoudscontroles zou een grote impuls
kunnen geven aan het gebruik van versleuteling. Overigens kan weI onderscheid
gemaakt worden tussen versleuteling door de afzender en versleuteling door de
Internetaanbieder ten behoeve van de afzender. In het laatste geval dient een
Internetaanbieder op grond van de Telecornmunicatiewet in staat zijn tot ontsleuteling.

3.3.2 Het eigenlijke raten en filteren

Hiervoor is onderzocht of de Internetarchitectuur zich leent voor inhoudelijke
controles. Daarbij is slechts zijdelings ter sprake gekomen hoe inhoudelijke controles
en meer in het bijzonder legaliteitscontroles in zichzelf zouden kunnen plaatsvinden.
Dat is het onderwerp van deze paragraaf. De ontwikkelingen die thans rond het
beoordelen en filteren van Internetcontent plaatsvinden, richten zich niet, althans niet
in de eerste plaats, op beoordeling van de legaliteit van informatie. In beleidsdocurnen-
ten van de Europese Cornrnissie wordt het filteren niet zozeer in de sleutel van het
aansprakelijkheidsprobleern van de Internetaanbieder geplaatst, maar filtering wordt
vooral gezien als een middel ter bescherming van de menselijke waardigheid en tel'
bescherrning van minderjarigen tegen informatie die voor hen niet geschikt wordt
geacht." De ontwikkelingen rond deze vorm van filtering is langs verschillende lijnen
van belang voor het onderwerp van dit hoofdstuk. In de eerste plaats maakt de aandacht
voor filtering ten behoeve van de menselijke waardigheid en minderjarigen duidelijk,
hoe filterinstrurnenten in een Internet omgeving zouden kunnen werken. Dat maakt ook

17 Zie bijvoorbeeld de PICS-infrastructuur en recente initiatieven van grote Internet-providers en on line
dienstverleners.

18 Beleidsdocumenten:
COM(96)483 final. Green Paper on the protection of minors and human dignity.
SEC(97) 1203 Protection of minors and human dignity in audiovisual and information services,
Consultations on the green paper, Commission working document
COM(97)570 final. Commission Communication to the European Parliament, the Council and the
Economic and Social Committee on the follow-up to the Green Paper on the protection of minors and
human dignity in audiovisual and information services inkleding a Proposal for a Recommendation.
OJ 98/C 214/07 Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council
recommendation concerning the protection of minors and human dignity in audiovisual and information
services' .
Aanbeveling 98/560/EG van de Raad van 24 September 1998 betreffende de ontwikkeling van de
concurrentiepositie van de Europese Industrie van audiovisuele en informatiediensten door de
bevordering van nationale kaders teneinde een vergelijkbaar en doeltreffend niveau van bescherming
van minderjarigen en de menselijke waardigheid te bereiken, PbEG 1998 L 270/48
COM(96)487 Mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Cornite
en het Cornite van de Regie's, lliegale en schadelijke inhoud op het Internet, p.20-28.
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aanschouwelijk hoe een legaliteitsrating eventueel plaats zou kunnen vinden. Daarnaast
is te verwachten, dat indien de huidige ontwikkelingen rond beoordelingssystemen
inderdaad zullen aanslaan, zij ook effecten hebben voor de Internetproviders. Ook al
zijn de beoordelingssystemen niet opgezet als een legaliteitsrating, de informatie die
over her Internet verspreid wordt, wordt er overzichtelijker door, ook voor Internetaan-
bieders.
In het vervolg wordt eerst ingegaan op de techniek van rating en filtering. Vervolgens
wordt vanuit het perspectief van rating en filtering bezien wat de effecten zijn voor de
aansprakeJijkheidspositie van Internetaanbieders. Tenslotte wordt bezien in hoeverre
een legaliteitsrating door Internetaanbieders met behulp van een filtersysteem mogeJijk
en wenselijk is.

3.3.2.1 De techniek vall rating ell filtering
Aan her Amerikaanse MIT is een filterstandaard - PICS -ontwikkeld. De filterstandaard
beschrijft hoe filtering technisch gerealiseerd kan worden. PICS bevat zelf geen
beoordel ingen of beoordel ingscri teria voor informatie. Het vormt slechts een kader dat
gevuld moet worden met beoordelingscriteria en beoordelingen die door anderen
geleverd worden. De standaard laat dan ook toe dat verschillende beoordelingssyste-
men naast elkaar bestaan. De bekendste 'Ieverancier ' van de inhoudelijke component
van een beoordelingssysteem is het Amerikaanse RSACi - de Recrational Software
Advisory Council. De Europese Cornrnissie, de Raad van Europa en grote multimedia-
bcdrijven hebben in mei 1999 besloten een Europees beoordelingssysteem op te
zetten." Dit systeem moet straks 'Europese normen en waarden' reflecteren en de
Europese Internetgebruiker de weg wijzen naar 'veilige ' informatie.

De werking van PIes
In het kort komt de werking van PICS hierop neer." Bij de werking van PICS zijn drie
partijen betrokken: degenen die informatie beoordelen - ook wei raten genoemd -,
degenen die informatie filteren en de Internetgebruiker die toegang zoekt tot bepaalde
content. Bij de beoordelaars kan men denken aan content-providers (self-rating) of aan
derden die vanuit een bepaalde achtergrond Internetgebruikers in staat willen stellen
geinformeerde keuzen te maken met betrekking tot informatie die via het Internet wordt
aangeboden. Bij deze derden kan men den ken aan de overheid, religieuze organisaties
en belangenbehartigers voor ouders, maar ook aan cornmerciele ratingbureau's. Zij
leggen het resultaat van hun beoordelingen van bepaalde content vast in zogenaamde
labels. He! filteren gebeurt door de Internetgebruiker zelf of in diens 'omgeving',
bijvoorbeeld door de ouders van de jeugdige Internetgebruiker of door een werkgever.
Om te kunnen filteren kiest de filteraar voor een of meer van de beoordelingssystemen
en voert bepaalde filterregels in zijn systeem in. Indien de Internetgebruikercontent wil
raadplegen, wordt de informatie in de bij de content behorende labels geevalueerd aan

19 NRC 20 mei 1999: bedrijven en EU: Internet filteren (M-J. Klaver)
20 Resnick & Miller 1996.
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de hand van de filterregels en afhankelijk van het resultaat daarvan wordt toegang tot
de content verleend of geblokkeerd. Het belang van PIeS schuilt hierin dat het een
uniform kader biedt waarmee labels en filterregels gemaakt kunnen worden en labels
aan filteraars beschikbaar gesteld kunnen worden. Het is een blanco systeem dat door
beoordelaars moet worden ingevuld en toelaat dat verschillende beoordelingssystemen
naast elkaar bestaan. Filteraars kunnen content dooreen ofmeer beoordelingssystemen
van hun keuze laten filteren. We zullen nu meer in detail ingaan op de verschillende
aspecten van PIeS.

Rating
Iedere rating bestaat uit twee stappen. Eerst moet vastgesteld worden hoe men gaat
raten en welke criteria daarbij aangelegd worden. Vervolgens moet een rating
overeenkomstig de vastgestelde criteria worden uitgevoerd. Deze twee stappen kunnen
door een en dezelfde instantie worden uitgevoerd maar dit hoeft niet het geval te zijn.
Met name indien content-Internetaanbieders zelf raten ligt het voor de hand dat zij zich
conformeren aan een of meer beoordelingssystemen die een wijdere verbreiding
hebben gevonden.
PIeS specificeert een bepaald format voor de labels waarin het resultaat van de
beoordeling van content wordt vastgelegd. Dat format voorziet erin dat de beoordelen-
de instantie categorieen kiest." Deze categorieen zijn de dimensies waarin de
beoordelingen plaatsvinden. Ais voorbeelden van categorieen kunnen naaktheid, sex,
geweld en taalgebruik genoemd worden. Binnen iedere categorie kan de beoordelende
instanties verschillende niveau's onderscheiden. Het is volledig aan de beoordelende
instanties overgelaten welke categorieen zij kiezen, welke niveau's binnen categorieen
zij wensen te onderscheiden en welke criteria zij aanwenden om te beoordelen of
content binnen een bepaalde categorie en een bepaald niveau vall. Aangezien het raten
van aile (!) Internetcontent een enorme inspanning vergt is te verwachten dat het aantal
instanties dat daadwerkelijk tot rating overgaat beperkt blijft,

Filteren
Het filteren houdt zoals boven omschreven in dat de filteraar een beoordelingssysteem
kiest, Vervolgens stelt hij op zijn systeem filterregels in die passen binnen het
betreffende beoordelingssysteem. Uitgaande van het hiervoor genoemde voorbeeld van
ratingcategorieen: zou een filteraar ervoor kunnen kiezen am aile content door te laten
die in de categorie geweld lager dan niveau 5 is gewaardeerd. Door de enorme
hoeveelheden informatie die beoordeeld moet worden is het goed mogelijk dat een
filtersysteem te maken krijgt met content waarvoor geen label beschikbaar is.
Filtersoftware kan in de mogelijkheid voorzien om ongelabelde informatie doorte laten
of te blokkeren, ter keuze van de filteraar. In het eerste geval spreekt men van

21 PICS Label Distribution Label Syntax and Communication Protocols, Version 1.1, W3C
Recommendation 31-0ctober-96: http://www. w3.orgffRlREC-PICS-labels#Overview (geraadpleegd
op 2 augustus 2000).
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blacklisting, in het tweede geval van white-listing. Labels identificeren de content
waarop zij betrekking hebben door middel van de URL van de content.
Het daadwerkelijke filteren - toepassen van de filterregels - kan op verschillende
plaatsen gebeuren. Voor toepassing door ouders kan het filteren door de browser
software geschieden." Onderzoekers van de Universiteit van Singapore hebben ook
wei voorgesteld om proxy-servers - bijvoorbeeld van toegangaanbieders - te verbinden
met PICS-compatibele filtersoftware." In dat geval wordt op een centrale plaats
gefilterd voor een heel deelnet.

3.3.2.2 He! gebruik van beoordelingssystemen

Getnformeerde keuze
Wat is de betekenis van de bestaande beoordeling en labeling voor de aansprakelijkheid
van de Internetaanbieder voor een informatie-aanbod van derden? De waardering die
in het label is vastgelegd is verricht voor een ander doel en tegen een andere
achtergrond dan de juridische geoorloofdheid van een informatie-aanbod. De
waarderingen die in dat kader tot stand zijn gekomen zijn derhalvc niet rechtstreeks
bruikbaar vooreen controle op de geoorloofdheid van een informatie-aanbod. Betekent
dit echter ook dat zij in het geheel geen betekenis daarvoor hebben? Oat hoeft niet
noodzakelijkerwijze he! geval tc zijn. Een bepaalde waardering kan een indicatie voor
juridische ongeoorloofdheid opleveren.
Het eerdergenoemde RSACi onderscheidt bijvoorbeeld binnen de dimensie 'sex'
verschillende niveau's, Het 'hoogste' niveau zijn zogenaarnde 'sex crimes'. Dit wordt
als voigt gedefinieerd:

"Any portrayal of unwanted, unauthorized. or otherwise non-consensual sexual acts forced upon
one sentient being hy another sentient being (rape). Any portrayal of explicit or non-explicit
sexual acts, consensual or not, between a human or human-like being that a reasonable person
would consider as being under the age of 18, and another human or human-like being that a
reasonable person would consider over the age of 18. Any portrayal of sex, consensual or not,
between an animal and a human or human-like being (bestiality)."

Hoewel deze omschrijving ver afstaat van een delictsomschrijving over kinderporno-
grafie is wei goed voorstelbaar dat kinderpornografische afbeeldingen binnen deze
definitie vallen. In die zin kan een waardering een aanwijzing opleveren over de
aanwezigheid van kinderpornografie. Neemt men eenmaal aan dat een waardering een
aanwijzing oplevert dan kan zij een aanknopingspuntopleveren voor het aannemen van
een beperkte proactieve controle-plicht.
Het aannemen van een controleplicht is geen sinecure. Hierbij doen zich allerlei vragen

22 De browsers van Netscape?" en Microsoft'"' zijn beide PICS-compatibel Samen hebben zij 90 % van
de browsermarkt in handen.

23 W.B. Salamonsen en R. Yeo, PICS-aware Proxy-System vs. Proxy Server Filters, http://
www.inJu.nus.sg/-wayne/ paper.H'TMl. (geraadpleegd op 17 mei 1999).
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voor als: welke waarderingen leveren een voldoende concrete aanwijzing op voor een
ongeoorloofd informatie-aanbod? Hoe vaak dient een Internetaanbieder controles uit
te voeren? Zijn de waarderingen van voldoende kwaliteit op daarom een zorgplicht te
baseren? Dekken de waarderingen in kwantitatief opzicht een voldoende grootdeel van
het informatie-aanbod? Heeft een waarderingssysteem een voldoende vaste voet aan
de grond? Een rating systeem moet een zekere brede acceptatie genieten en er moet
voldoende informatie daadwerkelijk gelabeld zijn.
Men zou wellicht nog kunnen denken dat een rating ter bescherrning van minderjarigen
via de werking van art. 240a Sr ook als een legaliteitsrating zou kunnen gaan
functioneren. Volgens deze bepaling is het strafbaar aan een minderjarige van nog geen
zestien jaar een afbeelding te vertonen die schadelijk te achten is voor deze. De dader
dient overigens weI op de hoogte te zijn van de jonge leeftijd van het slachtoffer of
heeft deze redelijkerwijze moeten vermoeden. De minderjarige dient gemdividualiseerd
te zijn. In de literatuur wordt hieruit afgeleid dat uitingen in de media of openlijk
tentoongestelde afbeeldingen niet door art. 240a Sr bestreken worden." In het
verlengde hiervan zal ook een algemene beschikbaarstelling via het Internet van voor
rninderjarigen schadelijk te achten informatie niet zonder meer strafbaar zijn op grond
van het artikel.

3.3.2.3 Specifieke problemen bij een legaliteitsrating en -filtering
PICS biedt een open standaard voor het beoordelen en labelen informatie. Het is
derhal ve denkbaar dat PICS gebruikt wordt voor het opzetten van een legaliteitsrati ng
voor informatie op het web. Toch is er reden om aan te nemen dat het PICS-model niet
bijzonder geschikt is voor een legaliteitsrating.
Het belangrijkste bezwaar tegen een legaliteitsrating zit in de proportionaliteit. Het
beoordelen en labellen van aile informatie die beschikbaar is op het web vergt een grate
inspanning. Het aanbod van onoorbare informatie is echter kwantitatief een relatief
beperkt probleem. Het is derhalve de vraag of een dergelijke inspanning - gericht op
aile informatie - de meest geeigende weg is om onoorbaar informatie-aanbod via het
Internet te bestrijden.
Dit praportionaliteitsprobleem kan men beter apprecieren als het wordt afgezet tegen
beoordeling en labeling ter informatie van Internetgebruikers, opdat zij gemformeerde
keuzen kunnen maken over de inforrnatie-aanboden waarvan zij kennis willen nemen.
Bij beoordeling en filtering ten behoeve van geinformeerde keuzen kan vaak met
lichtere oplossingen worden volstaan om de ergste capaciteitsproblemen het hoofd te
bieden. RSACi is bijvoorbeeld gebaseerd op beoordeling door de inhoudaanbieder zelf.
Ten aanzien van een legaliteitsrating Iijkt dit niet een begaanbare weg te zijn.
Toepassingen ten behoeve van geinformeerde keuzen filteren bovendien vaak op het

24 Zie: de Hullu & van der Neut 1985, p.68: NLR art. 240a Sr aant. 4 en de Roos, Schuijt & Wissink
1996, p.147.
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niveau van de web-client, dat wil zeggen bij de Internetgebruiker. Bij een legaliteitsra-
ring ligt het meer voor de hand dat gefilterd wordt door een Internetaanbieder. Een
dergelijke 'rneer centrale' filtering kan echter aanleiding geven tot een flessenhals in
het Intemetverkeer.
Behalve aan de eisen van proportionaliteit kunnen ook aan subsidiariteit argumenten
ontleend worden. Er zijn minder ingrijpende middelen om een onoorbaar informatie-
aanbod op het Internet te ontdekken. Meldpunten en technische middelen als
webcrawlers zijn waardevolle instrumenten in het opsporen van onoorbaar informatie-
aanbod op het Internet. Opsporing berust dan op een 'piep' -systeern. Dit is minder
ingrijpend en passend gezien de beperkte kwantitatieve omvang van het probleem van
onoorbaar informatie-aanbod.
Tenslotte is het de vraag in hoeverre een legaliteitsrating op basis van PICS daadwerke-
lijk effectiefkan opereren. Veel PICS-toepassingen beperken zich tot het WWW. Het
beperken van legaliteitsrating tot het WWW lijkt echter weinig zinvo!. Onoorbaar
informatie-aanbod verplaatst zich in reactie op optreden van een Internetaanbieder
gernakkelijk naar Internetdiensten die niet beoordeeld en gefilterd worden.

3.4 DaadwerkeJijk ingrijpen in een informatieaanbod

De tocgangaanbieder heeft in het algemeen geen beschikkingsmacht over de servers
waar informatie is opgeslagen. Hij kan hooguit proberen de toegang tot informatie te
blokkeren. We zagen in het voorgaande reeds dat een Intemetaanbieder grote rnoeite
heeft om onrechtrnatige of strafbare informatie te onderkennen. Indien wij er
veronderstellenderwijs van uit gaan dat de Intemetaanbieder er toch in slaagt illegale
informatie te onderkennen, is hij dan in staat de toegang tot die informatie te
blokkeren? Hierbij doen zich enkele problemen voor in de sfeer van proportionaliteit
en effectiviteit. We zagen het proportional iteisprobleem reeds in de Radikall-casus. Als
toegangaanbieders slechts over packet-filtering mogelijkheden of eenvoudige web-
proxy's beschikken, kan slechts op IP-adres en poort geblokkeerd worden. Veel
'onschuldige' informatie wordt eveneens geblokkeerd.
De effectiviteit van inhoudscontroles door toegangaanbieders wordt ondermijnd,
doordat Internetgebruikers vele mogelijkheden hebben om controles te omzeilen. In de
eerste plaats is informatie vaak niet slechts via een Internet-applicatie toegankelijk,
maar bestaat er een alternatieve toegang via andere applicaties. Zo kan men Usenet
berichten ontvangen via het WWW (hnp://www.dejanews.com/)ofwebpagina.svia
e-mail. De controle -activiteiten van een accessprovider zullen zich derhalve op aile
applicaties moeten richten om volledig effectief te zijn. Een dergelijke dekkende
controle van aile applicaties is echter uit oogpunt van het telecommunicatiegeheirn niet
onproblematisch. Webpagina's die via e-mail worden binnengehaald zullen bijvoor-
beeld niet gecontroleerd kunnen worden. Verder zijn de controle-activiteiten van een
individuele toegangaanbieder in zeker zin vruchteloos, omdat geen enkele gebruiker
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specifiek op zijn diensten is aangewezen. De gebruiker kan altijd toegang tot het
Internet zoeken via een andere Internetaanbieder."
Er is een situatie waarin de loegangaanbieder informatie opslaat en dat is in het geval
van caching. Deze opslag biedt echter geen voorwaarden voor een effectief optreden
tegen 'illegale' content. De toegangaanbieder kan onrechtmatige informatie uit zijn
cache wei wissen, maar de effectiviteit daarvan is nihil, indien de informatie via de
WWW-servcr nog gewoon beschikhaar is.

3.5 Conclusie

De werkzaamheden die een Internetaanbieder in het kader van zijn dagelijkse praktijk
verricht verschaffen hem slechts een fragmentarische kennis van de informatie in zijn
computersysteem. Zijn wetenschap beperkt zich tot informatie die hij zelf aanbiedt, of
bij het aanbod waarvan hij 'inhoudelijk' betrokken is, zoals de selectie van
nieuwsgroepen die hij doorgeeft. Van andere informatie geraakt hij slechts incidenteel
op de hoogte, bijvoorbeeld door een beheersincident of door een kennisgeving,
afkornstig van een derde.
Is een Internetaanbieder in staat tot het verrichten van bepaalde con troles met
betrekking tot de informatie die via zijn systeem wordt aangeboden? Bij de beantwoor-
ding van deze vraag is het van belangonderscheid Ie maken tussen informatie die -
langere tijd - is opgeslagen in het computersysteem van de Internetaanbieder en
informatie die slechts in 'transire' is. Met betrekking tot opgeslagen informatie beschikr
de Internetaanbieder in beginsel over tijd om controles te verrichten. Desalniettemin
zijn er redenen om aan te nemen dat de effectiviteit van dergelijke con troles beperkt is.
Een Internetaanbieder controleert immers informatie die reeds beschikbaar is. Met een
dergelijke controle wordt beschikbaarstelling op het WWW of via nieuwsgroepen niet
voorkomen. Bovendien is informatie veranderlijk. Een inhoudaanbieder kan zijn
informatie-aanbod te allen tijden aanpassen. Informatie kan gemakkelijk via andere
applicaties - bijvoorbeeld nieuwsgroepen in plaats van het WWW - of via andere
Internetaanbieders worden aangeboden. Tenslotte is het de vraag of aile 'opgeslagen'
informatie wei openbaar en daarmee toegankelijk voor controle door de Internetaanbie-
der is. Ten aanzien van informatie in een mailbox moet men zich dat ernstig afvragen.
Controles op informatie in transito zijn nog moeilijker te verwerkelijken. Om congestie
in het dataverkeer te voorkomen dienen dergelijke controles 'real time' plaats te
vinden. De huidige apparatuur van Internetaanbieders is echter niet toegesneden op het
uitvoeren van grootschalige inhoudelijke controles. De bestaande mogelijkheden om
informatie te filteren zijn opgezet vanuit een beveiligingsfilosofie. Het gebruik van IP-
filtering voor inhoudelijke controles werkt veelal als een botte bijl. Het gebruik van
proxy-servers voor inhoudeJijke controles vergt aanpassing van bestaande apparatuur

25 Een Internetgebruiker zou eventueel bij een Internetaanbieder in het buitenland kunnen inbellen.
Dusdoende kan hij onder dekking van het telefoongeheim aile infonnatie op het Internet raadplegen
en daarbij de - eventuele - filterinspanningen van Nederlandse toegangaanhieders omzeilen.
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en bedrijfsvoering. De nadeJige effecten van dergelijke controles op snelheid en
doorstroming van het Intemetverkeer zijn onbekend.

--'\ Een alomvattende controle dat wil zeggen een controle waarmee een Intemetaanbieder
zijn computersysteem volledig schoon maakt, kan redelijkerwijze niet van een
Intemetaanbieder gevergd worden. Het uitvoeren van zekere beperkte controles is wei
mogelijk, mits een manier wordt gevonden om aan dergelijke beperkte con troles een
eenduidige en zinvolle invulling te geven. Beoordelen en filteren vindt nu vooral plaats
om Internetgebruikers de mogelijkheid te geven gemforrneerde keuzen te maken over
de informatie die zij op het Internet willen raadplegen. Deze in labels neergelegde
beoordelingen kunnen een aanknopingspunt vormen voor het uitvoeren van bepaalde,
beperkte controles. Op welke manier aan beperkte controleplichten invulling gegeven
kan worden dient per soort delict apart bezien te worden. Dergelijke controles dienen
geplaatst te worden in het kader van de zorgvuldigheid die een Internetaanbieder in het
maatschappeJijk verkeer moet betrachten.
Voor een ingreep van een Intemetaanbieder in het informatie-aanbod is ook hier het
onderscheid tussen opslag en transport van belang. Een Internetaanbieder is in het
algemeen eenvoudig in staat informatie die op zijn systeem is opgeslagen te
verwijderen. Het 'onderscheppen' van gegevens in 'transite' vergt daarentegen filtering
van Internetverkeer. Dat is zoals hiervoor bleek veel moeilijker te verwerkelijken.
Daamaast is het van belang te bezien in hoeverre de tussenkomst van het computersys-
teem van de Internetaanbieder non-redundant is. Het verwijderen van informatie uit een
proxy-cache is bijvoorbeeld redundant, zolang de informatie nog beschikbaar is vanaf
zijn bron.
Een ander punt is dat daadwerkelijk ingrijpen vragen oproept met betrekking tot de
informatievrijheden. Men zal zich bij het aannemen van een zorgvuldigheidsplicht die
strekt tot ingrijpen steeds moeten afvragen wat de irnplicaties hiervan zijn voor de
uitoefening van informatievrijheden.



Hoofdstuk 4

Het teiecommunicatiegeheim

4.1 Inleiding

Voor de aansprakelijkheid van een Internetaanbieder is het van belang te weten ofhij
kan 'kennis nemen' van de informatie die via zijn systeem verspreid wordt. Een
lnternetaanbieder kan immers moeilijk verweten worden, dat hij niet optreedt tegen een
illegaal informatie-aanbod, indien hij de inhoud niet kan kennen. Of vanuit een ander
perspectief belicht: het kan voor een Internetaanbieder erg moeilijk worden om
aansprakelijkheid te vermijden, als hij onrechtmatige informatie-aanboden niet kan
identificeren, omdat hij van de inhoud ervan geen kennis kan nemen. Kortom, het
'kunnen kennis nemen' is een belangrijke voorwaarde voor het verwerkelijken van
aansprakelijkheid.
Het kunnen kennis nemen heeft een feitelijke en een juridische component. Feitelijk
is een provider niet in staat kennis te nemen van informatie als deze versleuteld is of
indien het volume aan gegevens te groot is om met behulp van bestaande technieken
binnen de daarvoor beschikbaar zijnde tijd te controleren. De feitelijke mogelijkheden
om kennis te nemen zijn in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. Hier concentreren we
ons op de juridische component. De vraag die hier centraal staat is of vertrouwelijkheid
van informatie aan kennisneming door de provider in de weg staat. Mag een provider
bijvoorbeeld kennis nemen van e-mail die niet voor hem bestemd is? Mag hij http-
verkeer - WWW-verkeer - inzien? Moet ter zake onderscheid worden gemaakt tussen
voor een ieder toegankelijke webpagina's en persoonlijke informatie die bijvoorbeeld
via een formulier verstuurd wordt? Hoe vertrouwelijk is chatten, Internettelefonie of
ICQ?
De vraag naar de vertrouwelijkheid kan benaderd worden vanuit het strafrecht en
vanuit grondrechtelijk perspectief. Het materiele strafrecht kent enkele strafbepalingen
over het afluisteren, aftappen en opnemen van gegevensoverdrachten en over
computervredebreuk en bovendien enkele soortgelijke strafbepalingen die specifiek
gericht zijn op personen werkzaam in de telecommunicatie. In hoeverre zijn deze
bepalingen op providers van toepassing? Vanuit grondrechtelijk perspectief zijn
bepalingen uit de Grondwet en het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten
van de Mens (hierna: EVRM) van belang." Is het grondwettelijk gegarandeerde brief-,
telefoon- of telegraafgeheim van toepassing op het Internet? Wat betekent dit voor de
provider? Mag hij kennis nemen van andermans e-mail? Welke invloed hebben het
recht op respect voor het prive leven en voor correspondentie uit art. 8 EVRM?27 We

26 De bepaling in het verdrag van New York blijven hier buiten beschouwing.
"27 He! Nederlands is weliswaar geen authentieke taal van het EVRM, zodat het wellicht correcter zou zijn

om over 'right to respect for his private live ... and his correspondence te spreken, Om stilistische
redenen geef ik hier de voorkeur aan het gebruik van de Nederlandse terrnen. Er is geen
betekenisverschil bedoeld.
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zullen de hier aangestipte problemen eerst vanuit strafrechtelijk perspectief bekijken
en vervolgens vanuit grondrechtelijk perspectief.

4.2 Probleemverkenning

Met het oog op vertrouwelijkheid van informatie die zich in het computersysteem van
een Internetaanbieder bevindt kunnen zich verschillende situaties voordoen.
Het Internet kent verschillende applicaties met ieder hun eigen karakteristieken. E-mail
is eerst en vooral een middel voor persoonlijke communicatie. Toepassingen als het
WWW en NetNews dienen daarentegen vooral om informatie beschikbaar te stellen
aan een onbepaald publiek. Daarmee lijkt in aanzet de gebruikte applicatie - ook wei
het gebruikte kanaal - een belangrijk aanknopingspunt op te leveren voor de
beslotenheid van communicatie. Het is echter niet meer dan een aanknopingspunt. De
gebruikte applicatie zegt niet alles. Het bezoeken van een webpagina genereert
bijvoorbeeld dataverkeer dat gericht is aan websurfer, althans aan diens bij IP-adres
bekende computer. Het 'onderweg ' kennis nemen van dit dataverkeer levert niet slechts
kennis van een open bare pagina op, maar levert ook de informatie op, dat een bij IP-
adres bekende websurfer de betreffende pagina heeft bezocht. De inhoud van
webverkeer hoeft overigens niet te bestaan uit 'openbare' webpagina's. Via forms kan
een websurfer persoonlijke informatie aan een website bekend maken. Omgekeerd.
kunnen op maat gemaakte webpagina's - bijvoorbeeld een offerte van een verzekeraar -
on the fly worden gegenereerd en via het Internet naar een client worden verstuurd.
Tenslotte kan gewezen worden op Intra- en Extranetten waarop zich wellicht
informatie bevindt die niet voor een ieder bekend mag worden, maar die wei via
openbare verbindingen wordt verstuurd. Omgekeerd kan ook e-mail worden gebruikt
voor het openbaren en verspreiden van inforrnatie, bijvoorbeeld met behulp van
rnailinglijsten.
Het onderscheid tussen opgeslagen en stromende gegevens is ook van belang. Vanuit
feitelijk perspectief kan opgemerkt worden dat het in het algemeen eenvoudiger is van
opgeslagen gegevens kennis te nemen dan van stromende. Daarnaast kan opgemerkt
worden dat de opslag van gegevens binnen het Internet verschillende functies kan
vervullen. Een opslag kan de functie hebben van beschikbaarstelling aan een bepaald
of onbepaald publiek, zoals bijvoorbeeld bij opslag op een webserver het geval is.
Opslag in een mailbox heeft meer het karakter van een tussenstop tijdens transport,
gericht aan een bij e-rnailadres bekende persoon.
Informatie die via het Internet wordt verstuurd is geadresseerd. De adressering kan
bijvoorbeeld bestaan uit een - relatief weinig zeggend - IP-adres of uit een e-rnailadres.
Overigens kan opgemerkt worden dat adressering niet slechts van belang is voor
stromende gegevens, maar ook en misschien wei vooral voor opgeslagen gegevens.
luridisch kan een adressering de betekenis krijgen van blijk van een geobjectiveerde
vertrouwelijkheidswil. De verzender geeft door adressering te kennen derden, zoals de
transporteur of de overheid, te willen uitsluiten van kennisneming van het gecommuni-
ceerde.
Tenslottekan erop worden gewezen dat informatie van enige vorm van beveiliging kan
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zijn voorzien (bijvoorbeeld encryptie of een SSL). Beveiliging is om een aantal
redenen van belang. In de eerste plaats kan het worden opgevat als een kennisgeving
van of een aanwijzing voor een op vertrouwelijkheid gerichte wil van de verzender.
Aan het ontbreken van beveiliging zou ik overigens minder zeggingskracht willen
toedichten dan aan de aanwezigheid van beveiliging, als het gaat om de kenbaarheid
van een vertrouwelijkheidswil. In de tweede plaats kan de mogelijkheid van beveiliging
van belang zijn in verband met de eigen verantwoordelijkheid van de verzender voor
vertrouwelijkheid. De wetgever zou ereventueel voor kunnen kiezen vertrouwelijkheid
- onder omstandigheden - aileen te bescherrnen, indien de verzender en eventueel de
ontvanger eerst zelf hebben gezorgd voor een begin van bescherming door technische
beveiligingsmaatregelen. Overigens kan opgemerkt worden dat het ontbreken van
beveiliging niet aan het bestaan van een telecommunicatiegeheim aan de weg hoeft te
staan. Men zou kunnen denken dat bij het ontbreken van iedere beveiliging een
transporteur ongewild kennis neemt van het gecommuniceerde. De exclusiviteit van
wetenschap zou dan verloren zijn zodat vooreen te beschermen vertrouwelijkheid geen
plek meer is. Deze redenering lijkt mij niet sluitend te zijn. Uit het telecornmunicatiege-
heirn vloeien een groot aantal plichten voor de transporteur voort. In de eerste plaats
dient hij zo mogelijk geen kennis te nemen van het gecommuniceerde. In de tweede
plaats maakt een transporteur die weI kennis heeft gekregen van de inhoud die inhoud
niet bekend aan derden.

4.3 Strafrechtelijke benadering

Voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens zijn verschillende
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht van belang. Hier wordt nagegaan wat de
betekenis van deze bepalingen is voor de vertrouwelijkheid van gegevens in het
computersysteem van een Intemetaanbieder.
De computervredebreukbepaling (art. 138a lid 1Sr) beschermt de beslotenheid van een
computersysteem. De vertrouwelijkheid van gegevens ondervindt van decomputervre-
debreukbepaling slechts een indirecte bescherrning. De gegevens ondervinden namelijk
slechts bescherrning, indien zij zich in een geautomatiseerd werk bevinden. De
bepaling richt zich bovendien slechts tegen degenen die wederrechtelijk en op een van
de in het artikel genoemde wijzen in het computersysteem (of een dee I daarvan)
binnendringen. Wat betekent dit voor de Internetaanbieder die kennis neemt van
gegevens van derden, bijvoorbeeld van de inhoud van berichten in een mailbox? Een
mailbox zal in het algemeen als een dee I van het computersysteem kunnen worden
beschouwd. De Intemetaanbieder is echter eigenaar of althans rechtmatig gebruiker van
het computersysteem waarin de mailbox zich bevindt. Het is derhalve twijfelachtig of
zijn toegang tot de mailbox van een ander weI wederrechtelijk is. De conclusie is dat
de computervredebreukbepaling zijn beperkingen kent als het gaat om bescherming van
gegevens tegen kennisnerning door de Intemetaanbieder.
De art. 139a tot en met 139c Sr bieden onder omstandigheden bescherming tegen
kennisneming van gegevens in overdracht. Het laatste van deze drie artikelen ziet op
gegevens die worden overgedragen via een openbaar telecommunicatienetwerk of
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daarop aangesloten randapparatuur. De bepaling richt zich tegen degene die met een
technisch hulpmiddel opzettelijk gegevens aftapt en opneemt die niet (mede) voor hem
bestemd zijn of voor degene in wiens opdracht hij handelt. Deze bepaling is in
desbetreffende omstandigheden toepasbaar op een Internetaanbieder. Dit ligt wellicht
anders, indien men het bestanddeel 'technisch hulpmiddel' restrictief zou opvatten in
die zin dat het hulpmiddel niet een computer kan zijn die deel uitmaakt van het
telecommunicatienetwerk, noch een daarop aangesloten randapparaat kan zijn.
Overigens voorziet het voorstel computercriminaliteit II in een herschikking en
aanpassing van de tekst van de bepaling. Het object van de bepaling 'gegevens die
worden overgedragen' wordt uitgebreid met gegevens die worden verwerkt .
Voor Internet-providers is met name de strafbaarstelling van art. 374bis Sr van belang.
De strekking van de bepaling is dat een ieder die werkzaam is bij een aanbieder van
openbare telecommunicatiediensten of -netwerken zich dient te onthouden van het
afluisteren, aftappen en opnemen van niet voor hem bestemde gegevensoverdrachten.
Een cornrnerciele Internettoegangsaanbieder die zijn diensten aan een ieder aanbiedt
kan in het algemeen als aanbieder van open bare telecommunicatediensten worden
aangernerkt," zodat de bepaling op hem van toepassing is. De plaatsing van het artikel
in de titel over ambtsdelicten is een relict uit de tijd dat de PIT nog een staatsbedrijf
was, maar staat aan toepasbaarheid op Internetaanbieders niet in de weg. Het voorstel
Computercriminaliteit IIvoorzietoverigens in een verplaatsing van het artikel naar titel
XVII over schending van geheimen. De tekst wordt aangepast en het artikel wordt
vernummerd tot art. 273d Sr.
Uit het voorgaande blijkt dat de strafrechtelijke bescherming van vertrouwelijke
gegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem van een Internetaanbieder niet
perfect is. Het voorgestelde art. 273d Sr voorziet in deze lacune en is van toepassing
op de gehele trits: gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen.
Artikel 273d aanhef en sub a. Sr volgens Voorstel Computercriminaliteit IIluidt als
voIgt:

"Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde
categorie wordt gestraft de persoon werkzaam bij een aanbieder van een openbaar telecornrnuni-
catienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst:
a. die opzetteJijk en wederrechtelijk van gegevens kennis neemt die door tussenkomst van
zodanig netwerk of zodanige dienst zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen en die
niet voor hem zijn bestemd. zodanige gegevens voor zichzelf of een ander overneernt, aftapt of
opneemt: (...)"

28 Uit de Memorie van Toelichting bij de Telecommunicatiewet blijkt dat een Internet access-provider
inderdaad een aanbieder van een telecommunicatiedienst is. Maar is hij ook aanbieder van openbare
telecommunicatiediensten? Daarvan is - blijkens de Memorie van Toelichting - sprake als hij zijn
diensten openbaar aanbiedten zij beschikbaar zijn voor een ieder die van dat aanbod gebruik wil maken
tegen de in het open bare aanbod vermelde condities. Die condities magen echter niet de kring van
personen die van het aanbod gebruik kunnen maken zoverbeperken dat de diensten slechts beschikbaar
zijn voor een besloten gebruikersgroep iKamerstukken /I 1996/97, 25 533, nr.3, p.71).



HET TELECOMMUNICATIEGEHEIM 41

In het navolgende ga ik uit van art. 273d Sr zoals voorgesteld in CCII. Het feit dat
opgeslagen gegevens strafrechtelijke bescherming behoeven tegen wederrechtelijke
kennisneming door (werknemers van) aanbieders van openbare telecommunicatienet-
werken en -diensten is niet omstreden. Wat betekent dit een en ander in concreto voor
de positie van de Intemetaanbieder? De nadruk ligt op het bestanddeel der wederrechte-
lijkheid.
Kennisneming door de Internetaanbieder van e-mail die niet voor hem bestemd is
vrijwel steeds wederrechtelijk. De Tweede Kamer heeft in het kader van de door de
regering voorgestelde wijziging van art. 13 GrW er namelijk uitdrukkelijk op
aangedrongen om onversleutelde e-mail eenplaatstegeveninart.13GrW.De
regering zag zich gedwongen hieraan gevolg te geven. Kennisneming door een
Intemetaanbieder is overigens niet wederrechtelijk, indien de Internetaanbieder als
moderator optreedt bij een mailinglijst.
Kennisneming van een webpagina die is opgeslagen op een voor een ieder toegankelij-
ke webserver is uiteraard niet wederrechtelijk. Ik ga er daarbij van uit dat de webpagina
een openbaar karakter heeft en de wijze van kennisneming door de Intemetaanbieder
niet verschilt van die van ieder ander. lets anders is uiteraard de situatie waarin een
toegangaanbieder kennis neemt van het dataverkeer dat ontstaat, indien een Internetge-
bruiker op afstand openbare informatiebronnen raadpleegt, zoals een website. Handelt
de Internetaanbieder die kennis neemt van dergelijk verkeer wederrechtelijk? Http-
verkeer is niet steeds als besloten aan te merken. De beslotenheid dient steeds uit
omstandigheden van het geval afgeleid te worden. Dit heeft consequenties voor het
bestanddeel der wederrechtelijkheid. Een Intemetaanbieder die kennis neemt van
gegevens die niet voor hem zijn bestemd (of voor degene in wiens opdracht hij handelt)
handelt dusdoende niet zonder meer wederrechtelijk. De wederrechtelijkheid moet
nader aangekleed worden met feiten en omstandigheden die duidelijk maken dat de
gegevens in het concrete geval een vertrouwelijk karakter dragen. Bij dergelijke feiten
en omstandigheden kan men bijvoorbeeld den ken aan: beveiliging (SSL), contractuele
afspraken met de abonnee, informationele privacy en aard van de informatie.
Concluderend kan gezegd worden dat het Wetboek van strafrecht een heel behoorlijke
bescherming biedt tegen kennisneming door een Intemetaanbieder van de inhoud van
besloten communicatie.

4.4 Grondrechtelijke benadering

Waarom is een grondrechtelijke benadering gemdiceerd? In toenemende mate wordt
het belang onderkend van horizon tale werking van telecommunicatiegeheim; dit heeft
niet aileen te rnaken met de toenemende mogelijkheden van ondememingen en
instellingen om kennis te nemen van elektronische data- en berichtenverkeer, maarook
met het toenemend aantal van pri vate transporteurs van gegevens, zoais Internetaanbie-
ders. De grondrechtelijke regeling werkt bovendien door in lagere wetgeving. De
invulling van het bestanddeel der wederrechtelijkheid in de hiervoor behandelde
strafbepalingen wordt bijvoorbeeld mede bepaaid door het grondrechtelijk recht, Hier
wordt de discussie over de grondrechtelijke aspecten niet integraal aangepakt maar
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behandeld vanuit het perspectief van de aansprakelijkheid van de Intemetaanbieder.
Yoor de lntemetaanbieder zijn de volgende vragen van belang: welke communicaties
moeten als besloten worden aangemerkt? Is het telecommunicatiegeheim mede van
toepassing op adresseringsgegevens? Hebben de betreffende bepalingen horizontale
werking? Yalt het storen of verhinderen van communicatie onder het grondrecht?

4.4.1 He! huidige art. 13 GrW

Art. 13 Grondwet
I. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald. op last van de
rechter.
2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald,
door of met rnachtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Het huidige art. 13 GrW is techniekafhankelijk geformuleerd. Uit de in het artikel
genoemde technieken - brief, telefoon, telegraaf - blijkt dat het artikel niet meer
toegesneden is op de noden van deze tijd. De regering heeft in 1997 een voorstel voor
wijziging van art. 13 GrW ingediend. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Naar
aanleiding van het afketsen van dit voorstel heeft de regering een adviescommissie
ingesteld. Deze commissie heeft de regering inmiddels geadviseerd over de te volgen
koers. Het advies heeft op het moment van schrijven echter nag niet geleid tot een
nieuw voorstel. Dit is reden hier nog aandacht te besteden aan het geldende art. 13
GrW. Gelet op de beperkingen van dit techniekafhankelijk geformuleerde artikel en de
actualiteiten beperk ik de behandeling van het artikel tot de vraag of e-mail door het
oprekken van de begrippen 'brief', telefoon of 'telegraaf' onder art. 13 GrW is te
brengen.
In de literatuur wordt het begrip 'brief' in het algemeen ruim opgevat in die zin dat het
niet beperkt is tot persoonlijke communicatie. Ook zakelijke stukken, propagandamate-
riaal, circulaires, vergaderstukken kunnen als brief worden beschermd. Sommigen gaan
hierin wat verder dan anderen," maar een gemeenschappelijk uitgangspunt lijkt toch
te zijn dat het steeds gaat om informatie of gegevens, vastgelegd op een drager, welke
ten behoeve van de communicatie wordt getransporteerd. Daarmee lijkt mij een
hanteerbare afbakening gegeven te zijn tussen het toepassingsbereik van de twee leden
van art. 13 GrW. Deze afbakening is mede ingegeven door het techniekafhankelijke
karakter van art.l3 GrW. Het artikel knoopt in beide leden aan bij de gebruikte
techniek. Het ligt daarmee ook voor de hand aan de techniek een criterium voor
afbakening te ontlenen. Bij e-mail worden geen dragers getransporteerd en ik zou
daarom e-mail in beginsel niet als brief willen aanmerken. Dat laat nog ruimte om e-
mail als telefonie of telegrafie te beschouwen. In de literatuur is de neiging te

29 Ver gaan Meuwissen 1984, p.178 en Dommering 1997. p.144. Ook van Dorst 1982, p.288 is een ruime
opvaning toegedaan. Terughoudender: Van der PotlDonner/Prakke c.a. 1995. p.305.
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bespeuren om 'telefoon' en 'telegraaf" ruim op te vatten." De meeste schrijvers gaan
ervan uit dat ook andere technieken dan telefonie of telegrafie in strikte zin onder de
bepaling vallen. De NJV pre-adviseurs van 1988 noemen als voorbeeld Datanet I; dit
is een digitaal netwerk dat vooral voor gegevensverkeer tussen computers wordt
gebruikt. Stuurman vindt dat het elektronisch berichtenverkeer onder het geheim hoort
te vallen, omdat anders een moeilijk uit te leggen discrepantie ontstaat met traditionele
communicatiemiddelen. Twijfel over de ruirnheid van het tweede lid zou kunnen
bestaan naar aanleiding van het restrictieve standpunt dat de regering over het begrip
'telefoon' innam bij de wijziging van art. 13 GrW van 198331 Draadloze telefonie zou
vol gens de regering niet onder het telefoongeheim vallen, omdat berichten die via het
draadloze telefoonverkeer worden verstuurd door een ieder opgevangen kunnen
worden. Dit standpunt is echter voor betwisting vatbaar; men kan immers zeer weI
betogen dat de overheid die een dergelijk bericht opvangt weI degelijk aan het
telefoongeheim gebonden is in die zin dat zij het niet bekend maakt aan anderen.
Bovendien kan men zich afvragen of een overheidsinstantie die een bijzondere
inspanning levert om draadloze telefonie af te luisteren het telefoongeheim niet reeds
schendt." Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de afluisterende instantie maatregelen treft
die verzekeren dat haar ontvangstapparatuur zich voortdurend in het zendbereik van
het af te luisteren mobiele toestel bevindt. Mij lijkt dat dit wei degelijk een situatie is
die in beginsel bestreken wordt door het telefoongeheim. De opvatting van de regering
is overigens ook in de literatuur niet onbestreden gebleven."
Het is mijns inziens niet uit te sluitendat e-mail reeds nu onder het tweede lid van art.
13 GrW valt. Ais we de toepasselijkheid van art. 13 lid 2 GrW als uitgangspunt nernen.
dan is e-mail mijns inziens niet aileen beschermd tijdens overdracht, maarook wanneer

30 Meuwissen 1984, p. 178 beschouwr de opsornming van technieken in art. 13 GrW zelfs als enuntiatief.
Dommering 1997, p. 144 gaat hierin mee. Volgens Akkermans (Akkermans/Koekkoek 1992, p.292)
strekt lid 2 zich ook uit tot nieuwe technieken, al voegt hij er onmiddellijk aan toe dat zo'n interpretatie
niet vanzelfsprekend is. Van der Pot/Donner/Prakke e.a. 1995, p.307 zijn terughoudender, maar ook
zij lijken niet helemaal te willen uitsluiten dat nieuwe comrnunicatietechnieken, zoals fax, onder de
werkingssfeer van lid 2 te brengen zijn. Stuurman 1995, p.180, neigt er toe het elektronisch
berichtenverkeer onder lid 2 te brengen; een andere interpretatie zou moeilijk verdedigbaar zijn. De
NJV preadviseurs van 1988 vinden het aannemelijk dat ook het gegevensverkeer met andere middelen
van telecomrnunicatie dan telefonie en telegrafie door lid 2 worden beschermd.

31 Kamerstukken /I 1975n6, 13 872, m.3, p. 44-45.
32 Vergelijk in dit verband art. 441 Sr over het mededelen of bekendmaken van de inhoud of strekking

van een voor een ander bestemd radiobericht en art. 139c lid 2 sub I Sr over het leveren van een
bijzondere inspanning bij het aftappen of opnemen van via de radio ontvangen gegevens.

33 Zie bijvoorbeeld AkkermanslKoekkoek 1992, p.292. Dommering 1997, p. 145 en Kortmann 1987,
p.104. De NJV pre-adviseurs van 1988 willed de door de regering genoemde uitzondering op het
telefoongeheim beperkt interpreteren (NJV 1988, p. 29). De uitzondering treft volgens hen geen
straalzenders, slechts rondstraalzenders.
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zij opgeslagen is in een e-rnailbox.De opslag in de e-mailbox is een tussenstop tussen
twee overdrachtfasen die deel uitmaken van dezelfde communicatie."
Het onderscheid tussen de brief enerzijds en de telefonie of telegrafie anderzijds is van
belang in verband de van toepassing zijnde beperkingenclausules. Beperkingen van het
briefgeheirn zijn slechts mogelijkop last van de rechter. De beperkingenclausule bij het
telefoon- en telegraafgeheim is ruimer: beperkingen zijn mogelijk door of met
machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen. Hiervoor kwam ik op
grond van een analyse van de interpretatie die in de literatuur van de begrippen 'brief',
'telefoon' en 'telegraaf" wordt gegeven tot de conclusie dat e-mail mogelijk onder het
tweede lid van art. 13 GrW valt. Is deze keuze in het licht van de beperkingenclausules
te aanvaarden? Ik denk het we\. E-mail heeft net als telefonie en telegrafie niet het
karakter van een basisvoorziening, zoals we dat weI kunnen onderkennen bij de
briefpost. Voor bepaalde toepassingen wordt het vereiste van een geschrift gesteld en
het briefverkeer vervult hier een noodzakelijke ro\.
Concluderend kan gezegd worden dat e-mail wellicht is beschermd onder het huidige
art. 13 lid 2 GrW. Enige terughoudendheid is op zijn plaats, want er is geen rechtspraak
die deze stellingname rechtstreeks onderbouwt. Een aanpassing van art. 13 GrW die
de bestaande onzekerheid wegneemt, blijft derhalve gewenst.

4.4.2 Discussie over de toekomst van art. 13 CrW

4.4.2. J Uiteeulopende meningen
We hebben hiervoor gezien dat de vraag of e-mail onder het telefoongeheim valt nog
net is op te lossen door de bestaande regeling te extrapoleren. lndien men echter kijkt
naar allerlei andere vormen van communicatie - zoals webverkeer, chatten, ICQ etc. -
is duidelijk dat het oprekken van de bestaande bepaling zijn grenzen kent. Vanuit de
gedachte dat art. 13 GrW door zijn techniekafhankelijke karakter verouderd is geraakt
heeft de regering in 1997 een voorstel tot verandering van art. 13 GrW ingediend." Het
voorstel werd tijdens zijn parlementaire behandeling getrakteerd op een regen van
kritiek vanuit de Tweede Kamer en vanuit de wetenschap. Het verliet uiteindelijk sterk
geamendeerd de Tweede Karner." Als gevolg van de amendementen, het nagenoeg
ontbreken van een publieke discussie en van voorbereiding door een staatscommissie
zag de Eerste Kamer geen brood meer in het voorstel." De regering zag zich

34 Ik neem aan dat telefoongesprekken die mel behulp van voice-mail opgeslagen zijn ook onder het
telefoongeheim vallen. Het zou inconsequent zijn e-mail berichten in de e-mailbox dan van
bescherming uit Ie sluiten.

3S Kamerstukken ll 1996/97, 25443, Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen
tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon-
en telegraaf'geheim.

36 Handelingen II 1997/98, p. 44-3490.
37 Kamerstukken I 1998/99,25443, nr. 40, p. 1-2.
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genoodzaakt het voorstel in te trekken." Zij stelde een commissie in die haar moest
adviseren over aanpassing van de grondrechten aan het digitale tijdperk. De commissie
Grondrechten in het digitale tijdperk bracht in mei 2000 haar advies uit. Zij heeft zich
daarbij overeenkomstig haar opdracht niet beperkt tot art.13 GrW, maar tevens
geadviseerd over art.7 GrW en art. 10 GrW en enige andere grondrechten. Bovendien
heeft zij een nieuwe grondrecht over openbaarheid van overheidsinformatie voorge-
steld.
Hier wordt de discussie over de toekomst van art. 13 GrW niet integraal behandeld,
maar bezien vanuit het perspectief van de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder.
Voor de Internetaanbieder zijn de volgende vragen van belang: welke communicaties
moe ten als vertrouwelijk worden aangemerkt? Is het telecommunicatiegeheim mede
van toepassing op verkeersgegevens? Heeft art. 13 GrW horizontale werking? Valt het
storen of verhinderen van communicatie onder het grondrecht?
Welke communicatie moeten als vertrouweJijk worden aangemerkt? In het bestaande
art.l3 GrW is de vraag naar beslotenheid niet problernatisch, omdat de betreffende
technieken met name worden genoemd. Het is duidelijk dat een techniekonafhankelijke
formulering van het grondrecht de behoefte aan een 'criterium' doet ontstaan, aan de
hand waarvan bepaald kan worden welke vormen van communicatie voor bescherming
in aanmerking komen en welke niet. Het probleem van het ontbreken van een
dergeJijke criterium wordt enigszins geillustreerd door het voorstel voor een 'nieuw
artikel 13 GrW', zoals geamendeerd door de Tweede Karner."

"Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het geheim van daarmee vergelijkbare
communicatie-technieken zijn onschendbaar."

Blijkens de toelichting wordt met daarmee vergelijkbare cornrnunicatie-technieken
bedoeld 'nieuwe vorrnen van communicatie die geacht kunnen worden in het verlengde
te Jiggen van of voor de bescherming van de geheimhouding op een lijn liggen met
brief, telefoon en telegraaf.' Eigenlijk is dit een petitio principii. Het is juist de vraag
welke communicatietechnieken 'op een lijn' Jiggen met bestaande cornmunicatievor-
men, die beantwoording behoeft.
In de literatuur zijn verschillende criteria naar voren geschoven." Hofman noemt in
zijn aan dit onderwerp gewijde proefschrift de 'geobjectiveerde wil' als criterium voor
wat hij 'vertrouwelijke communicatie' noemt. Met de wil bedoelt hij de 'wil van
degenen, die bij de uitwisseling van de berichten betrokken zijn' .41 Op zich is de wil
als uitgangspunt nog niet zo gek gekozen. Het sluit aan bij de ratio van de geheimen:

38 Kamerstukken I 1998/99, 25 443. nr.40d (Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties houdende intrekking van het wetsvoorstel).

39 Kamerstukken /I 1997/98.25443. nr. 13. p.I (Amendement).
40 Zie Hofman 1995. p.3-5 (geobjectiveerde wil blijkend uit beveiliging), Dommering 1997. p.l44

(geadresseerdheid), Vereniging voor Media- en Communicatierecht 1999 (geobjectiveerde wil blijkend
uit adressering).

41 Hofman 1995, p. 3.
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het kunnen uitsluiten van de communicatie van derden en met name de overheid.
Hofman zegt dat er 'een zekere geobjecti veerde - dat wi I zeggen in het maatschappel ijk
verkeer aldus begrepen - wil tot vertrouwelijkheid [moet] bestaan. Deze wil kan in
bepaalde opzichten tot uiting komen door middel van technische voorzorgsmaatrege-
len, die geen absoluut karakter hebben, maar de maatschappelijke functie hebben om
aan te geven dat betrokkenen op een dergelijke vertrouwelijkheid prijs stellen."? Het
probleem is echter dat de geobjectiveerde wil- zo uitgewerkt - als criterium niet scherp
genoeg is. Toegepast op e-mail geeft deze benadering bijvoorbeeld geen helderheid.
Is een e-rnailbericht beschermd, omdat het zich in een mailbox bevindt die met een
password is beveiligd of is het onbeschermd, omdat geen encryptie is toegepast? Het
is niet geheel duidelijk waaruit de geobjectiveerde wil moet worden afgeleid. De
regering sloot in haar voorstel uit 1997 aan bij het criterium van Hofman."
De commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk' zoekt aansluiting bij Hofman. Zij
kiest voor de term 'vertrouwelijke communicatie' en hanteert de 'geobjectiveerde wil'
als criterium, zij het dat zij het anders uitwerkt dan Hofman doet. De regering heeft in
2000 te kennen gegeven, dat zij zich aansluit bij de invulling die de commissie aan het
criterium geeft." De commissie brengt het zo onder woorden:

"Een recht op vertrouwelijke communicatie veronderstelt dat ereen rechtssubject is dat op grand
van zijn wil tot geheirnhouding een wijze van communiceren verkiest die hem een redelijke
verwachting van vertrouwelijkheid biedt, Ook in de jurisprudentie van het Europese Hof in
Straatsburg wordt met betrekking tot de privacy wei een vergelijkbaar criterium gehanteerd: "a
reasonable expectation of privacy" .-15 De vraag wanneer een verwachting van vertrouwelijkheid
als rcdelijk mag worden gekwalificeerd. dient te worden beantwoord met behulp van een
functioneeJ vertrouwelijkheidscriteriurn, te weten op basis van feiten en omstandigheden waaruit
voor een ander objectief kan worden afgeleid dat de subjectieve wil van de verzender op
vertrouwelijkheid is gericht. Daarbij moet - niet limitatief - gedacht worden aan:

I de aard van het kanaal (besloten);
2 adressering;
3 de aard van de communicatie (gesloten envelop, encryptie, opschriften aJs
"vertrouwelijk" of andere uiterlijke kenmerken die op vertrouwelijkheid duiden)."

De commissie geeft aan dat e-mail aileen al vanwege de aard van het gebruikte kanaal
als vertrouwelijke communicatie aangemerkt kan worden. In vele andere gevallen zal
eerst uit een combinatie van de genoemde factoren kunnen blijken of er sprake is van
vertrouwelijke communicatie. De commissie geeft niet aan of gegevensverkeer dat
ontstaat bij het op afstand raadplegen van open bare informatiebronnen (websites,
databanken, nieuwsgroepen) op het Internet als vertrouwelijke communicatie kan

42 Hofman 1995, p. 4.
43 In de Nota naar aanleiding van het Verslag neemt de regering overigens weer enigszins afstand van

Hofman's proefschrift. Zie Kamerstukken 1/ 1997/98.25443, nr. 5, p.9.
44 Kamerstukken 11200/01. 27 460, nr. I. p. 23 (Kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie

'Grondrechten in het digitale tijdperk').
45 EHRM 15 juni 1992. Series A.238 (Llidi).
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worden gezien. Tot welk resultaat leidt toepassing van het vertrouwelijkheidscriterium
van de cornmissie? Gezien het feit dat het om openbare informatiebronnen gaat zal men
hier wellicht willen aannemen dat het gebruikte kanaal ook openbaar is. Daar staat
tegenover dat de gegevens die via het Internet worden verzonden in technische zin
geadresseerd zijn. Zonder IP-adressering zou geen communicatie tussen een browser
en server mogelijk zijn. De gebruiker zal zich echter nauwelijks bewust zijn van deze
technische adressering. De browser heeft de gebruiker de adresseringstaak uit handen
genomen. Dat beperkt de waarde van adressering als indicatie voor een vertrouwelijk-
heidswil. Tenslotte is de aard van de communicatie van belang. In het algemeen zal het
verkeer dat nodig is in het kader van het raadplegen van openbare informatiebronnen
niet als dusdanig 'waardevol' worden gezien dat het versleuteld wordt. Concluderend
kan gezegd worden dat de technische communicaties die nodig zijn v~~r het raadplegen
van informatiebronnen volgens het criterium van de commissie wellicht niet als
vertrouwelijke communicatie zullen worden beschouwd. Dit is slechts anders indien
vormen van versleuteling gebruikt worden.
Als laatste variant van criteria die zich richten op een geobjectiveerde wit kan het
criterium van de studiecommissie van de Vereniging voor Media- en Cornrnunicatie-
recht (hierna: VMC) worden genoemd. De VMC gaat ervan uit dat de geobjectiveerde
wil kenbaar is uit adressering, Voor Internet betekent dit dat e-mail met zijn specifieke
e-rnailadressen wei als besloten communicatie wordt gezien. Het raadplegen van
open bare informatiebronnen zal - gezien hetgeen hiervoor is gezegd over technische
adressering - niet als besloten communicatie hebben te gelden.
Dommering stelt voor de gerichtheid of geadresseerdheid als criterium te nernen."
Adressering is als criterium mogelijk, omdat Dommering de functie van art. 13 GrW
anders en beperkter ziet dan de commissie 'grondrechten in het digitale tijdperk '. Het
brief- en telefoongeheim beschermen in de visie van Dommering namelijk slechts
regen kennisneming door de transporteur en degenen die via de transporteur toegang
hebben tot de verzonden boodschap." Er is sprake kanaalbescherming. De commissie
acht art. 13 GrW daarentegen ook van toepassing op het 'live' -gesprek en op hetgehele
communicatieproces, dat wit zeggen, ook op de fase voordat de transporteur eraan te
pas komt en op de fase na de beeindiging van de werkzaamheden van de transporteur.
Ten aanzien van de Internetcontext roept het adresseringscriterium potentieel
interessante vragen op. Het bezoeken van een openbare website genereert gegevensver-
keer tussen de webserver en de browser van de Internetgebruiker. Dit verkeer is
voorzien van IP-adressering en is daarmee zoals wij hiervoor zagen in ieder geval in
technisch opzicht geadresseerd. Ais daarmee gegeven zou zijn dat het onder een
telecommunicatiegeheim valt, dan heeft dit vergaande consequenties voorde filterende
toegangaanbieder! Dommering geeft echter aan dat 'adressering' een functioneel
criterium is, en niet een technisch criterium." Als ik het goed zie bedoelt hij daarmee

46 Dommering 1997, p. 144-145.
47 Dommering 1998, p.118-119.
48 Dommering 1998, p.119.
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aileen te zeggen dat hij niet aanknoopt bij een bepaalde techniek, maar bij een functie
die bij iedere besloten communicatie vervuld moet worden, te weten adressering.
Daarbij moet bedacht worden dat adressering in de visie van Dommering - anders dan
bij de YMC - een op zich staand criterium is: het is geen indicatie voor een achtergele-
gen vertrouwelijkheidswil. Zo bezien zou men IP-adressering in de visie van
Dommering inderdaad kunnen duiden op besloten communicatie.

4.4.2.2 Eigen standpunt
Art. 13 GrW van 1983 knoopt voor de bepaling van de beslotenheid van communicatie
aan bij de gebruikte techniek, of beter gezegd bij het gebruikte kanaal. Wie voor
communicatie gebruik maakt van een van de genoemde kanalen - brief, telefoon of
telegraaf - kan aanspraak maken op handhaving van beslotenheid tijdens transport. Dat
de 'brief' wellicht een ingezonden brief aan een krant is, is niet van belang. Bij het
denken over een nieuw criterium voor beslotenheid van communicatie hoeft men zich
uiteraard niet te beperken tot het 'kanaal'. Sterker nog, sinds 1983 heeft de tijd niet
stilgestaan en inmiddels beschikken we over middelen waarin de gegevens van velerlei
aard hetzelfde kanaal delen. De vraag die mijns inziens beantwoording behoeft is deze.
Kunnen we vasthouden aan het kanaal als criterium, zoals Dommering doet, of noopt
de convergentie toch tot een open oog voor andere criteria voor de openbaarheid of
beslotenheid van communicaties? Waar de techniek - bijvoorbeeld het Internet - meer
varieteit vertoont, moet ook het recht meebewegen en f1exibeler worden. Als het kanaal
als criterium een zeer ruime categorie van communicaties als besloten aanwijst en ook
communicaties besloten als zouden gelden die dat inturtief niet zijn, dreigt een zekere
inflatie van het telecommunicatiegeheim. Dit duidt in de richting van een nieuw,
flexibeler criterium. Tegelijkertijd mag uiteraard ook de flexibiliteit van het nieuwe
criterium geen vermindering van de waarborg betekenen. Ik denk dan ook dat een
criterium als dat van de VMC misschien de meest kans maakt: een geobjectiveerde
vertrouwelijkheidswil blijkend uit adressering. Adressering is in aanzet ruim: het omvat
aile besloten communicaties, maar daarnaast ook communicaties die materieel
openbaar zijn. Op de wetgever die geadresseerde communicatie wil aanmerken als
openbaar, rust een motiveringsplicht. Hij dient aan te geven waarom adressering in dit
geval niet relevant is te achten. Het primaat ligt bij een ruim telecommunicatiegeheim.
Beperking ervan is de te onderbouwen uitzondering.

4.4.3 Horizontale werking

Art. 13 GrW en art. 8 EYRM zijn in de eerste plaats bedoeld om de burger te
beschermen tegen de overheid. Internetaanbieders zijn in het algemeen geen
overheidsinstellingen. De overheid heeft doorgaans ook geen directe zeggenschap over
dergelijke aanbieders. Het is derhalve de vraag of providers aan de bepalingen
gebonden zijn, zelfs als we ervan uitgaan dat art. 13 GrW - in huidige of toekomstige
vorm - en art. 8 EYRM van toepassing zijn op communicatie via Internet. Materieel
zijn er mijns inziens sterke argumenten voor horizontale werking van de communica-
tiegeheimen ten aanzien van aanbieders van open bare telecommunicatienetwerken en
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-diensten. In de eerste plaats zou het opheffen van communicatiegeheimen voor deze
aanbieders afbreuk doen aan de waarborg die de burgers in de bepalingen vinden tegen
de overheid. Indien de aanbieders kennis zouden mogen nemen van de inhoud van
communicaties en in het verlengde daarvan tot opslag ervan zouden overgaan, heeft
ook de overheid eenvoudiger toegang die gegevens. In de strafvorderlijke sfeer is het
opvragen van opgeslagen gegevens (art. 125i, 126n, 126u Sv) bijvoorbeeld met minder
zware waarborgen omgeven dan het opnemen van telecommunicatie (art.l26m, 126t
SV).49 In de tweede plaats gaat een onverkorte toepassing van de geheimen op
telecommunicatie-aanbieders een duidelijk signaal uit. Na Jibera1isering van de
telecommunicatiemarkt is het aanbod van telecommunicatie diensten in handen
gekomen van vele, veelal jonge bedrijven die niet voortkomen uit een traditie waarin
het telecommunicatie geheim iets heiligs is.
Voor de vraag naar de horizon tale werking van de bepalingen van art. 13 GrW is art.
18.13 TW van belang." Uit het tweede lid van dit artikel kan afgeleid worden dat
aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en -netwerken in hun bedrijfsvoe-
ring de bescherming van het 'brief-, telefoon-, en telegraafgeheim' in acht moeten
nernen." Dit geldt ook voor het 'geheim van daarmee vergelijkbare communicatietech-
nieken'. Het artikel is in de Telecommunicatiewet opgenomen naar aanleiding van een
amendement van de kamerleden Roethof en Van Zuylen.52 Blijkens de toelichting bij
her amendement is onder daarmee vergelijkbare communicatietechnieken in ieder geval
fax en e-mail te begrijpen. Strikt genomen is hier ten aanzien van e-mail geen sprake
van horizontale werking van art. 13 GrW, omdat de verplichting die aan de aanbieders
wordt opgelegd voortvloeit uit de Telecommunicatiewet. Dat heeft nu in ieder geval

49 Het opnemen in de zin van art. 126m. 1261 Sv is bijvoorbeeld aileen mogelijk 'indien het onderzoek
dit dringend vordert en het een misdrijf betreft, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.'

50 Artikel 18.13 TW luidt als voIgt:
I. Onverrninderd het overigens bij ofk.rachtens deze wet bepaalde worden de bij ofk.rachtens deze wet
te nemen maatregelen en regels genomen met inachtneming van het belang van de bescherming van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer alsmede de bescherming van het
brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het geheim van daarmee vergelijkbare communicatietechnieken.
2. Onverminderd het overigens bij ofk.rachtens deze wet bepaalde is het eerste lid van overeenkomstige
tcepassing op de bedrijfsvoering door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en
openbare telecommunicatiediensten.

51 Zie ook art. 5 van de ISDN richtlijn en de aanbeveling van de Raad van Europa.
52 TK 1997 - 1998,25533, or. 75 Amendement van de leden Roethof en Van Zuylen. Dit amendement

vervangt een eerder amendement (te weten: TK 1997- 1998,25533, nr.16 Amendement van de leden
Roethof, Van Zuijlen en H.GJ. Kamp). Dit eerdere amendement verwees tekstueel naar 'art. 13
Grondwet'. De opstellers verkeerden in de veronderstelling dat art. 13 GrW op korte termijn aangepast
zou worden in die zin dat het techniek-onafhankelijk geformuleerd zou worden. Toen duidelijk werd
dat de bebandeling van wetsvoorstel25 443 op de lange baan werd geschoven, omdat de Eerste Kamer
het niet meer voor de verkiezingen van 1998 wilde behandelen, is het amendement vervangen door
nieuw amendement. In het nieuwe amendement wordt - naast het telefoon-, brief- en telegraafgeheim-
gesproken van 'het geheim van daarmee vergelijkbare communicatietechnieken', zodat de
techniekonafhankelijkheid in ieder geval in de Telecommunicatiewet verankerd is, onafhankelijk van
her lot van art. 13 GrW.
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het voordeel datde aanbieders aan de geheimen gebonden zijn, enigszins onafhankelijk
van het lot van art. 13 GrW. De gebondenheid aan de geheimen is overigens niet
ongeclausuleerd. Hetgeen bij of krachtens de overige artikelen van de Telecommunica-
tiewet is bepaald, blijft onverlet. Zo zijn de aanbieders bijvoorbeeld verplicht hun
medewerking te verlenen aan de uitvoering van een bevoegd gegeven bijzondere last
tot het aftappen of opnemen van telecornmunicatie die via hun netwerk of dienst
verloopt (art. 13.2 TW).
Zoals we hiervoor hebben gezien, zijn commerciele Internetproviders openbare
aanbieders. Zij dienen - in ieder geval op grond van de Telecommunicatiewet - in hun
bedrijfsvoering het geheim van 'vergelijkbare communicatietechnieken' te respecteren.
Voor het onderwerp van dit boek is van belang vast te stellen dat dit in de weg staat aan
het uitvoeren van effectieve controle op de inhoud van een e-mail bericht. Deze
constatering gaat echter aileen op voor providers die hun diensten aan het 'publiek'
aanbieden.

4.4.4 Adresseringsgegevens

In hoeverre vallen gegevens in headers onder het telecornmunicatiegeheim? Hierbij is
te denken aan het IP-adres van de (computer van de) afzender. Het is de vraag of deze
gegevens onder het telecommunicatiegeheim te rekenen zijn. Het huidige art. 13 GrW
noemt hen niet.
Dommering rekent adresseringsgegevens onder het comrnunicariegeheim." De VMC
neemt wat zij noemt transportgegevens op in de door haar voorgestelde bepaling" De
commissie grondrechten in de digitale tijdperk zegt er niet rechtstreeks iets over. Maar
zij noemt bij de voorbeelden die zij van verkeersgegeven geeft ook de headers die bij
elektronische post worden aangemaakt. Zij sluit verkeersgegevens uit van het recht
vertrouwelijk te communiceren. Daarmee is aan te nernen dat zij ook adresseringsgege-
yens uitsluit. Het regeringsvoorstel hield verkeersgegevens buiten art. 13 GrW. Later
zijn verkeersgegevens via amendementen in het voorstel opgenomen. Ik neem aan dat
verkeers- en adresseringsgegevens naar huidig recht niet onder art. 13 GrW vallen.

4.4.5 Het storen of verhinderen van besloten communicatie

Is het storen of verhinderen van besloten communicatie een inbreuk op art. 13 GrW?
Nieuwenhuis heeft in het kader van de discussie over de art. 7 en 13 GrW de vraag
opgeworpen hoe deze twee artikelen zich tot elkaar verhouden." Kan hun onderlinge
verhouding geduid worden aan de hand van de belangen die zij beschei men
(verbreidingsvrijheid onderscheidenlijk vertrouwelijkheid), of is het veeleer zo dat art.
7 GrW ziet op openbare informatie en art. 13 GrW op vertrouwelijke informatie?

53 Dommering 1997, p. 145.
54 VMC 1999, p.8.
S5 Nieuwenhuis 1998. p. 434-436.
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De heersende opvatting is dat art. 7 uitsluitend betrekking heeft op openbare
communicatie en art. 13 op besloten cornmunicatie." Het strafrechtelijk briefgeheim
sluit daarbij aan. Strafrechtelijk wordt het verstoren van het briefverkeer namelijk
wetssystematisch ondergebracht bij de vertrouwelijkheidsinbreuken.ln art. 273b Sr (in
voorstel Computercrirninaliteit II) wordt de werknemer van een openbare vervoersin-
stelling met straf bedreigd, indien hij een aan de instelling toevertrouwde brief,
briefkaart, stuk of pakket opzettelijk aan een ander dan de rechthebbende afgeeft,
vemietigt, wegmaakt, zich toe-eigent of de inhoud ervan wijzigt of enig daarin gesloten
voorwerp zich toe-eigent." Deze bepaling is ondergebracht temidden van de
bepalingen die schending van de vertrouwelijkheid van post en telecommunicatie
strafbaar stell en.
De Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk heeft haar voorstel voor art. 13
GrW, zodanig geformuleerd dat het storen of verhinderen van vertrouwelijke
communicatie ook onder art. 13 GrW valt.

4.4.6 art. 8 EVRM

Art. 8 EVRM
I. Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive leven, zijn familie- en gezinslevcn, zijn woning
en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht. dan
voorzover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het
belang van de nationale veiligheid, de open bare veiligheid of het economisch welzijn van het
land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Yoor art. 8 EYRM is het van belang te weten of 'correspondentie' ruimer wordt
opgevat dan aileen briefwisseling. Het Europese Hof heeft de zaak Klass e.e.a. tegen
Duitsland in 1978 geoordeeld dat telefoongesprekken onder art.8 EYRM vallen:"

"Although telephone conversations are not expressly mentioned in paragraph 1 of article 8 (art.
8-1), the Court considers, as did the Commission, that such conversations are covered by the
notions of 'private life' and 'correspondence' referred to by this provision."

Opvallend is dat het Hof haar oordeel niet uitsluitend stoelt op 'correspondence', maar
zich tevens baseert op 'private life'. Het is overigens sinds deze uitspraak vaste
jurisprudentie van het Hof om zich voor de bescherrning van telefoongesprekken op

S6 Anders Hins 1996, p.3!. Volgens Hins biedt art. 13 GrW geen beschenning tegen sancties naar
aanleiding van een uiting.

S7 Naar huidig recht kan verwezen worden naar art. 373 Sr dat door het genoemde art. 273b Sr vervangen
wordt, als Computercrimina1iteit II wet wordt.

S8 Klass R.o. 41.
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beide grondslagen te beroepen." Het verband met private life zou kunnen doen
vermoeden dat de strekking van art. 8 - als het om andere correspondentie dan
briefwisseling gaat - beperkt is, bijvoorbeeld, tot gevallen waarin het om gesprekken
van persoonlijke aard gaat of anderszins beperkt is tot situaties waarin het prive leven
in strikte zin in het geding is. Het Hof heeft echter in Niemietz tegen Duitsland een
ruime uitleg gegeven aan 'private life'. In deze zaak ging het om een huiszoeking bij
een advocaat. De klacht van Niemietz dat zijn recht op 'respect for his private life and
his home' geschonden was, pareerde de Duitse regering met de stelling dat dit recht
zich niet uitstrekte tot beroeps- of bedrijfsactiviteiten, noch tot de lokalen waar deze
activiteiten worden ontvouwd. Het Hof overwoog echter:

"29. The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition of
the notion of "private life". However, it would be too restrictive to limit the notion to an "inner
circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude
therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life
must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relationships with other
human beings.
There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion
of "privatelife" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since
it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant,
if not the greatest. opportunity of developing relationships with the outside world. This view is
supported by the fact that, as was rightly pointed out by the Commission, it is not always
possible to distinguish clearly which of an individual's acti vities form part of his professional
or business life and which do not. Thus, especially in the case of a person exercising a liberal
profession, his work in that context may form part and parcel of his life to such a degree that it
becomes impossible to know in what capacity he is acting at a given moment of time.
To deny the protection of Article 8 (art. 8) on the ground that the measure complained of related
only to professional activities - as the Government suggested should be done in the present case
- could moreover lead to an inequality of treatment, in that such protection would remain
available to a person whose professional and non-professional activities were so intermingled
that there was no means of distinguishing between them. In fact, the Court has not heretofore
drawn such distinctions: it concluded that there had been an interference with private life even
where telephone tapping covered both business and private calls (see the Huvig v . France
judgment of 24 April 1990, Series A no. 176-B, p, 41. para. 8, and p. 52, para. 25); and, where
a search was directed solely against business activities, it did not rely on that fact as a ground for
excluding the applicability of Article 8 (art. 8) under the head of "private life" (sec the Chapel
v . the United Kingdomjudgment of30 March 1989, Series A no. 152-A, pp. 12-13, para. 26, and
pp. 21-22, para. 51.)"

Het recht op 'respect for private life' omvat dus tot op zekere hoogte het recht am
relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden. Dit recht is niet beperkt tot
situaties waarin men zich omringt ziet door mensen met wie men banden van

59 Zie bijvoorbeeld LO. 64 van Malone. In Kruslin en Huvig (LO. 26) word! he! weer herhaald, zij he! dar
correspondence nu als eerste wordt genoemd en daarna pas private life.
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persoonlijke aard onderhoudt, maar strekt zich ook uit tot de werkplek. Sterker nog, dit
is bij uitstek de plaats waar mensen in de gelegenheid zijn relaties met anderen aan te
gaan en te onderhouden. Uit Halford tegen het Verenigd Koninkrijk blijkt dat deze
ruime uitleg van private life ook van betekenis is voor telefoongesprekken:

"In the Court's view, it is clear from its case-law that telephone calls made from business
premises as well as from the home may be covered by the notions of private life and
correspondence within the meaning of article 8 par. I."

Na deze passage vermeldt het Hof de eerdere arresten waaraan het Hof in de geciteerde
passage refereert en noemt daarbij onder andere het Niemietz-arrest,
Zoals hiervoor bleek is het recht op 'respect for private life and correspondence' niet
beperkt tot briefwisseling, zodat een zekere opening bestaat om ook communicatie via
andere middelen onder art. 8 te brengen. Over welke communicatiemiddelen strekt de
bescherming van art. 8 zich uit? De commissie heeft zich enkele keren uitgelaten over
andere technieken dan briefwisseling of telefonie. In X en Y tegen Belgie ging het om
het gebruik van een radiozender en -ontvanger in de 27 mHz band. De Commissie
bracht eigener beweging deze communicatietechniek in verband met art. 8 EVRM; de
klagers beriepen zich slechts op schending van art.l0 EVRM.
In Mersch e.e.a. tegen Luxemburg stond Luxemburgse wetgeving centraal die de
overheid bevoegdheden verleende tot het afluisteren van aIle vormen van communica-
tie:

"In the Commission's opinion the.surveillance measures complained of do constitute interference
with the exercise of the rights guaranteed by Article 8 para. J. The government have not disputed
this."

Hoewel de COmm.1SSlegeen specifieke overwegingen wijdt aan de gebruikte
technieken, heeft zij in de ruimheid van de Luxemburgse regeling toch geen aanleiding
gezien om ten aanzien van de gebruikte technieken een nadere inperking aan te
brengen.
ConcIuderend kan gezegd worden dat het Europese Hof en de Commissie de deur van
art. 8 open hebben gezet voor andere communicatiemiddelen dan briefwisseling. Die
ruimte vindt het Hof in de combinatie van de noties 'private life' en 'correspondence'.
Of ook communicaties via Internet onder de werking van art. 8 vallen, is met zoveel
woorden niet uit de rechtspraak op te maken. Als men de Jijn uit de rechtspraak tot nu
toe voorzichtig extrapoleert naar Internetcommunicaties dan zal mogelijk de betekenis
beslissend zijn die die middelen hebben voor het aangaan en onderhouden van relaties
met anderen. Dat lOU in ieder geval e-mail onder de werking van art. 8 EVRM
brengen.
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4.4.7 Horizontale werking

Van art. 8 EVRM wordt aangenomen dat het inderdaad horizontale werking heeft. De
Hoge Raad heeft zich hierover uitgelaten in een zaak waarin een - vermeend
samenlevende - bijstandsmoeder door haar buurman werd bespied. De Hoge Raad
overwoog: 'dat ... een recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet
worden aanvaard, .,' dat naar zijn inhoud mede wordt bepaald door art, 8 EVRM,
waarvan moet worden aangenomen, dat het ook werking heeft tussen burgers
onderling. .eoDit arrest ziet weliswaar niet op een situatie waarin de vertrouwelijkheid
van berichten in het geding is die met behulp van cornmunicatiemiddelen worden
getransporteerd, maar gezien de gewenstheid van horizontale werking is er mijns
inziens geen bezwaar tegen horizontale werking ook in die situaties aan te nemen. Het
belang van horizontale werking van art. 8 EVRM wordt overigens enigszins
gemitigeerd door het feit dat bij de Straatsburgse instanties sIechts geklaagd kan
worden overschending van verdragsrechten door staten (art. 25 EVRM). Klachten over
gedrag van particulieren worden niet ontvankelijk verklaard (art. 27 EVRM). Dit
betekent overigens niet dat Cornmissie en Hof zich in het geheeI niet kunnen uitlaten
over schending van het recht van art. 8 in horizontale verhoudingen. Het Hof heeft
namelijk uitgemaakt dat artikeI 8:61

"does not merely compel the state to abstain from ,,' interference: in addition to this primarily
negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective respect for
private life and family life '" These obligations may involve the adoption of measures designed
to secure respect for private life even in the sphere of the relations of inJividuals between
themselves, '

Langs deze indirecte weg van 'positieve verplichtingen' kunnen Commissie en Hof
zich tot op zeker hoogte uitlaten over verdragsrechten in horizontale verhoudingen. De
Straatsburgse instanties zullen echter een zekere terughoudend moeten betrachten bij
het 'opleggen' van positieve verplichtingen, omdat een dergeJijk oordeeI aI gauw iets
zegt over de wijze waarop een dergelijke verplichting in nationaaI recht moet worden
geirnplementeerd. De wijze van implementatie is echter een zaak van nationale
overheidsinstanties: de nationale wetgever of de nationale rechter. Daarmee is meteen
aI gegeven dat het vooraI de Nederlandse rechter is die betekenis geeft aan de
toepassing van art. 8 EVRM in horizontale verhoudingen, zoaIs bijvoorbeeld ook is
gebeurd in de bovengenoemde Edamse casus.

60 HR 9 januari 1987 NJ 1987,928 m.nt. E,A. Alkema, De geciteerde overweging is te vinden in LO, 4,4,
61 X en Y tegen Nederland A 91 para 23 (1985).
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4.5 Betekenis voor een ingrijpen in een informatie-aanbod

Yoor de vraag welke betekenis het teleeommunieatiegeheim heeft voor de Internetaan-
bieder moet onderseheid worden gemaakt tussen de kennisneming ter seleetie en het
eigenlijke blokkeren of ontoegankelijk maken. Bij de kennisneming ter seleetie moet
weer nader onderseheiden worden tussen de situatie dat een Internetaanbieder de
inhoud zelf ten behoeve van seleetie moet raadplegen en de situatie waarin de
Intemetaanbieder seleeteert aan de hand van adresseringsgegevens in de header van
datapakketten (zoals bijvoorbeeld bij IP-filtering het geval is).
Een seleetie aan de hand van de inhoud is uiteraard niet mogelijk ten aanzien van
informatie die als vertrouwelijk valt aan te merken. Dit voIgt zowel uit de strafreehte-
lijke als de grondreehtelijke benadering. Indien een uit te filteren datapakketje bekend
is aan de hand van adresseringsgegevens, is de vraag niet zozeer of een Internetaanbie-
der inbreuk op een zekere exelusiviteit van de adresseringsgegevens maakt, maar is het
veeleer de vraag ofhet gebruik van adresseringsgegevens voor buiten transport gelegen
doeleinden sehending van art.l3 GrW oplevert, en of het verhinderen van het transport
een gedraging is die onder het teleeommunieatiegeheim vall. Men zou dit laatste onder
ornsrandigheden ook kunnen zien als een inbreuk op informatievrijheden, bijvoorbeeld
de uitingsvrijheid of de ontvangstvrijheid.
Het gebruik van de adresseringsgegevens ten behoeve van selectie is mijns inziens
toegestaan." Het verhinderen van een besloten cornmunicatie valt mijns inziens onder
het telecornmunicatiegeheim. De vraag is eehter of dit een absoluut verbod opwerpt op
dergelijk filteren. Anders dan bij selectie door inspectie van de inhoud (welke niet is
toegestaan), bestaat er hier weI zieht op de (il)legaliteit van de informatie. Yoorzover
de beperkingenclausule van art. 13 GrW dergelijk filteren toelaat, is het mijns inziens
mogelijk. Yolgens de huidige beperkingenclausule kan het telefoongeheim sleehts
beperkt worden door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewe-
zen. Een Intemetaanbieder hoort daar niet bij. De Commissie grondrechten in het
digitale tijdperk is nog restrictiever in haar beperkingen: het recht kan slechts bij de wet
worden beperkt, op last van de rechter, of indien de beperking in het belang van de
nationale veiligheid plaatsvindt, met inaehtneming van een bij wet aangewezen
minister. Concluderend kan filtering van besloten communicatie op basis van
adresseringsgegevens in de praktijk sleehts plaatsvinden op grand van een
desbetreffende reehterlijke uitspraak.

4.6 Conclusie

In dit hoofdstuk staat de vraag naar het mogen kennis nemen van informatie van derden
centraal. Het kunnen kennis nemen - in het bijzonder het mogen kennis nemen - is
essentieel voor het toekennen van aansprakelijkheid. Zowel vanuit strafrechtelijk als

62 Anders Dornrnering 1997. Volgens hem vallen adresseringsgegevens onder het
telecommunicatiegeheirn.
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grondrechtelijk perspectief worden regels gesteld over de beslotenheid van bepaalde
communicaties en worden beperkingen op kennisneming gelegd.In het strafrecht zien
we dat een Internetaanbieder niet mag kennis nemen van informatie die niet voor hem
bestemd is. Met betrekking tot art. 13 GrW is een discussie gaande over wat het meest
'geschikte' criterium is voor een (tele)communicatiegeheim. In dit boek wordt er van
uitgegaan dat het telecommunicatiegeheim van toepassing is bij een op vertrouwelijk-
heid gerichte geobjectiveerde wil, blijkend uit adressering. Niet iedere adressering is
van belang maar slechts die die geacht kan worden een uitdrukking te zijn van een
geobjectiveerde wil tot vertrouwelijkheid. Voorts ga ik ervan uit dat een nieuw art. 13
GrW niet slechts beschermt tegen schendingen van vertrouwelijkheid, maar tevens
tegen het inbreuken op de beschikbaarheid. Verkeersgegevens vallen mijns inziens niet
onder het grondwettelijke telecommunicatiegeheim. Art. 10 EVRM is van toepassing
op vertrouwelijke communicaties via het Internet. Het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens heeft de bepaling een zekere techniek onafhankelijkheid verleend door
de vertrouwelijkheid van telecommunicatie niet aileen in verband te brengen met
begrip 'correspondence', maar ook met 'private life'.
Voor de Internetaanbieder betekent een en ander dat hij in ieder geval niet kennis mag
nemen van vertrouwelijke communicatie. In geval van vertrouwelijke communicatie
zal een adressering immers naar objectieve maatstaven opgevat dienen te worden als
een geobjectiveerde vertrouwelijkheidswil. Moeilijkheden kunnen zich voordoen rond
http-verkeer: het verkeer dat gegenereerd wordt bij het bezoeken van een website. Is
dit openbaar omdat de bezochte website opcnbaar is of is de geadresseerdheid ervan
een uitdrukking van een vertrouwelijkheidswil? Ik ga ervan uit dat het laatste niet het
geval is. Voorts ga ik ervan uit dat een Internetaanbieder een vertrouwelijke
communicatie niet mag verstoren. Dat houdt mijns inziens tevens in dat besloten
communicatie niet gefilterd mag worden door een Internetaanbieder, zelfs indien de
onrechtmatigheid van de besloten communicatie vastgesteld kan worden, zonder kennis
te nemen van de inhoud.



Hoofdstuk 5

Informatievrijbeden

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is aangegeven wat de betekenis is van communicatiegeheimen voor de
aansprakelijkheid van de Internetaanbieder in verband met het transport en de
verspreiding van informatie van derden. In dit hoofdstuk wordt bezien wat de
verhouding is tussen de informatievrijheden en de aansprakelijkheid van de Internet-
aanbieder. De informatievrijheden zijn vastgelegd in de art. 7 GrW, art. 10 EVRM en
art. 19 BUPO. Zij omvatten de vrijheid informatie en denkbeelden te uiten, door te
geven, te ontvangen en te garen en de vrijheid om een eigen mening te koesteren. Op
welke wijzen kunnen de informatievrijheden betrokken zijn bij de aansprakelijkheid
met betrekking tot verspreiding van informatie over het Internet? Een dreigende
aansprakelijkheid kan een Internetaanbieder ertoe bewegen een informatie-aanbod van
het Internet te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken. Het behoeft geen
betoog dat de Internetaanbieder hiermee allicht in aanvaring komt met de vrijheid van
derden om deze informatie te uiten, door te geven of te ontvangen. Anderzijds dient een
aansprakelijkheid ook bepaalde belangen. Aldus is het spanningsveld gegeven. De
resolutie van dergelijke spanningen is vaak verre van eenvoudig. Daarbij moet bedacht
worden dat de informatievrijheden juist ook controversiele informatie beschermen,
zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens overwoog in Handyside v. UK:

"Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a [democratic] society,
one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to
paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to 'information' or 'ideas' that are favourably
received or regarded as inoffensive but also to those that offend, shock or disturb the state or any
sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness
without which there is no 'democratic society'."

Met andere woorden de informatievrijheden zijn met name van belang voor informatie
waarvan de rechtmatigheid het meest ter discussie wordt gesteld. Past hierbij dat een
Internetaanbieder bij de geringste twijfel over de rechtmatigheid van van derden
afkomstige informatie, de toegankelijkheid of beschikbaarheid ervan teniet doet, ter
bescherming van zijn eigen (aansprakelijkheids)positie? De positie van de Internetaan-
bieder is precair. Hij kan - zoals al eerder genoemd - in beginsel voor zijn betrokken-
heid bij een uiting van een derde aansprakelijk gesteld worden. De inachtneming van
bepaalde zorgplichten kan de Internetaanbieder bevrijden van aansprakelijkheid. Het
uitoefenen van diezelfde zorgplichten kan de Internetaanbieder weer in conflict
brengen met informatievrijheden, bijvoorbeeld met de uitingsvrijheid van de
inhoudaanbieder of de ontvangstvrijheid van de Internetgebruiker.
Om te kunnen vaststellen wat de betekenis van de informatievrijheden voor de
aansprakelijkheid van de Internetaanbieder is, worden hier de volgende deelproblemen
aan de orde gesteld. In de eerste plaats bezien we in hoeverre de art. 7 GrW en art. 10
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EVRM zich lenen voor toepassing in de Internetcontext. Vervolgens wordt bezien wat
de rol van de Internetaanbieder in het geheel van terbeschikkingstelling van informatie
is en hoe deze rol in het kader van de informatievrijheden moet worden gewaardeerd.
Tenslotte wordt bezien wat de betekenis is van de informatievrijheden voor de
aansprakelijkheid van de Internetaanbieder: wat kan er vanuit het perspectief van dit
hoofdstuk gezegd worden over de standaard van aansprakelijkheid die op een
Internetaanbieder hoort te rusten? Wat kan gezegd worden over de zorgplichten die op
hem rusten? Op welke manier begrenzen de informatievrijheden het aansprakelijk-
heidsrecht?
Tenslotte zij hier vermeld dat enkele vragen die in de Internetcontext over de
informatievrijheden zouden kunnen rijzen hier buiten beschouwing blijven.
De vraag in hoeverre het aan de kaak stellen van bepaalde feiten een algemeen belang
dient en derhalve in weerwil van prima facie strafbaarheid moet worden toegelaten, is
een vraag waarop hier niet verder wordt ingegaan. Voor dit boek ga ik ervan uit dat de
Internet-omgeving geen verandering brengt in de vraag welke informatie 'van
algemeen belang' is, zodat voor dit aspect het adagium "Wat off line geldt, geldt ook
on line" opgaat.

5.2 Art.7 GrW en het Internet

In zijn huidige vorm is art.7 GrW techniekafhankelijk geformuleerd. Het spreekt in zijn
eerste drie leden respectievelijk van de drukpers, van radio en televisie en van andere
middelen voor het openbaren van gedachten en gevoelens. Dit onderscheid dient vooral
om in de beperkingenclausules een differentiatie naar techniek mogelijk te maken.
Gevolg van de techniekafhankelijke benadering is echter dat niet geheel duidelijk is bij
welk van de drie leden het Internet ondergebracht kan worden. Hoewel goed te
beargumenteren is dat het onder het derde lid valt, is dit niet geheel zeker. Vormen van
webcasting zouden ook bij radio en televisie gerekend kunnen worden. De gelijkenis
van sornmige Internetverspreidingen met geschriften brengt zelfs het eerste lid over de
drukpers in zicht. De commissie Grondrechten in het digitale tijdperk stelt dan ook
voor de bepaling geheel techniekonafhankelijk te maken. Dat verspreidingen via het
Internet onder de werking van het grondrecht vallen staat wei buiten kijf.
Het huidige artikel spreekt van gedachten en gevoelens. Dit suggereert dat feitelijke
informatie buiten de werking van het artikel zou vallen. Dit is echter niet het geval. De
regering heeft bij de grondwetswijziging van 1983 te kennen gegeven dat 'her enkele
feit dat het openbaren van gedachten in het geven van inlichtingen bestaat, niet tot
gevolg kan hebben dat artikel7 Grondwet ... niet van toepassing zou zijn'. De regering
voegde er even wei aan toe dat het geven van inlichtingen soms zozeer buiten de sfeer
van het artikel is gelegen dat toepassing ervan oneigenlijk zou aandoen. Zij dacht
hierbij aan inlichtingen, zoals de vermelding van de samenstelling van waren of
geneesrniddelen op de verpakking daarvan. In het vierde lid wordt bovendien
handelsreclame van het artikel uitgezonderd. Concluderend kan gezegd worden dat
feitelijke informatie in beginsel onder het artikel valt, al blijft er door het voorbehoud
van de regering en het vierde lid toch een afgrenzingsvraagstuk bestaan. De cornmissie
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Grondrechten in het digitale tijdperk spreekt in haar voorstel niet meer van gedachten
en gevoelens, maar heeft aansluiting gezocht bij art. 10 EVRM; zij kiest voor de termen
'denkbeelden en andere informatie'.
Art. 7 GrW noemt slechts het openbaren van gedachten en gevoelens. Het koesteren
van een mening en het ontvangen of garen van informatie worden niet genoemd. De
regeling van de beperkingen van art. 7 GrW is beknopt. Er worden slechts enkele
voorwaarden gesteld waaraan zij moe ten voldoen. Het artikel maakt onderscheid tussen
preventieve en repressieve beperkingen. Het bepaalt dat beperkingen bij wet worden
gesteld. Voorts wordt vastgelegd dat de wet regels stelt met betrekking tot omroep, en
regels kan stellen over vertoningen die toegankelijk zijn voor personen jonger dan
zestienjaar. Anders dan art. 10 EVRM bevat art.7 GrW geen uitgebreid toetsingskader
voor beperkingen.
In het algemeen wordt indirecte horizon tale werking aangenornen.' Dat wil zeggen dat
het grondrecht wei doorwerkt in horizontale verhoudingen. In rechte wordt een
dergelijke harizontale werking echter verpakt in civiel- en strafrechtelijke begrippen,
zoals de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt of de wederrechte-
lijkheid.

5.3 Art. 10 EVRM en het Internet

Art. 10 EVRM stelt het recht op de vrijheid van meningsuiting voorop. Het artikel is
daarmee verregaand techniekneutraal geformuleerd. Slechts in de laatste zin van het
eerste lid worden radio-ornroep, bioscoop en televisie-ondemerningen nog apart
genoemd. Niettemin is duidelijk dat het artikel betrekking heeft op aile middelen die
voor vrije meningsuiting worden aangewend. Ook de meningsuiting via het Internet
valt onder het artikel.' Het artikel bestrijkt aile varmen van informatie en maakt geen
voorbehoud voar handelsreclame, zoals art. 7 GrW doet. Het artikel is ook ruimer in
de handelingen die worden bestreken. De vrijheid van meningsuiting omvat namelijk
de vrijheid een mening te koesteren en inlichtingen of denkbeelden te ontvangen en te
verstrekken
De horizon tale werking van art. 10 EVRM ligt iets moeilijker. Het Europese Hof is
namelijk in die zin in haar mogelijkheden beperkt, dat het slechts klachten tegen staten
kan ontvangen. Het kan wei in zekere mate positieve verplichtingen op staten te leggen
om de grondrechten in horizontale verhoudingen te waarbargen. Desalniettemin heeft
art. 10 EVRM horizon tale werking. De Nederlandse rechter toetst namelijk aan art. 10
lid 2 EVRM.3 De horizontale werking van het artikel is indirect. Het artikel werkt door
via privaatrechtelijke en strafrechtelijke begrippen, zoals de onrechtmatigheid of 'het

I Dommering 2000, p.68. Commissie Grondrechten 2000, par.4.2.7.
2 Hams, 0' Boyle & Warbrick 1995, p.378-379 zijn iets voorzichtiger. Zij stellen dat de bepaling zich

'waarschijnlijk' ook uitstrekt over elektronische informatie-systemen.
3 Zie bijvoorbeeld HR 21 oktober 1994 NJ 1996.346 m.nt. C.J.H. B (Blijf van m'n LijflRails) en HR

6 januari 1995 NJ 1995,422 m.nt. E.J. Dommering (Parool/van G.).
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algemeen belang' in art. 261 lid 3 Sr. De Nederlandse rechter mag wetten in formele
zin toetsen aan art. 10 EVRM.
Het uitoefenen van de vrijheidsrechten van art. 10 lid 1 EVRM brengt plichten en
verantwoordelijkheden met zich. De overheid heeft daarom de mogelijkheid de
uitoefening te onderwerpen aan bepaalde beperkingen." Het tweede lid van art. 10
EVRM voorziet in een toetsingskader voor deze beperkingen, dat uitgaat van drie
criteria. Een beperking dient in de eerste plaats voorzien te zijn bij wet. In zijn Sunday
Times arrest heeft het Hof echter bepaald dat ook jurisprudentieel recht wei als 'wet'
kan worden aangernerkt.' Een 'wetin de zin van art. 10 lid 2 EVRM moet dan weI aan
de materiele vereisten voldoen, dat zij voldoende toegankelijk is voor de burger en dat
zij voldoende nauwkeurig is in haar formuleringen, opdat de burger zijn gedrag daarop
kan afsternmen." In de tweede plaats dient een beperking een van de in het tweede lid
genoemde belangen te dienen. Tenslotte dient een beperking noodzakelijk te zijn in een
democratische samenleving. Volgens het Hof betekent dit dat er een 'pressing social
need' moet bestaan om de uitoefening van de rechten te beperken. De formulering van
het toetsingskader is techniekonafhankelijk en toepasbaar in de Internetcontext.

5.4 Betekenis voor de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder

5.4.1 De rol van de Internetaanbieder

Als de Intemetaanbieder zelf als inhoudaanbieder optreedt, dan verschilt zijn positie
niet van die van ieder ander die met een uiting naar buiten treedt. Ais een Internetaan-
bieder informatie die van derden afkomstig is aanbiedt en hij bij dat aanbod inhoudelijk
betrokken is (bijvoorbeeld door selectie ofrangschikking van het materiaal), dan oefent
hij een eigen uitingsvrijheid uit." Dit is bijvoorbeeld het geval bij een Internetaanbieder
die slechts een selectie uit aile nieuwsgroepen doorgeeft. Bij het maken van deze
selectie speelt de naam (en daarmee het onderwerp) van de nieuwsgroep meestal een
grote rol. In de beslissing om een nieuwsgroep weI te voeren dan wei niet te voeren is
een inhoudelijke keuze en daarmee het uitoefenen van een eigen uitingsvrijheid te zien.
Zoals de Nederlandse Grondwet het in art. 7 lid 1 GrW - met betrekking tot de
drukpers - uitdrukt oefent men zijn uitingsvrijheden uit behoudens zijn 'verantwoorde-
Iijkheid volgens de wet'. Het Internet kent bovendien het verschijnsel van de
moderatie. Dit is het uitvoeren van een soort redactioneel werk met betrekking tot de
nieuwsberichten en e-mailberichten die in nieuwsgroepen respectievelijk mailinglijsten
verschijnen. Moderatie is uiteraard eveneens een vorm van inhoudelijke bernoeienis
en uitoefening van eigen uitingsvrijheden. Tenslotte zij opgemerkt dat individuele

4 Art. 10 EVRM spreekt van 'formalities, conditions, restrictions or penalties'. Ik vat deze samen als
'beperkingen' .

5 EHRM 26 April 1979 Serie A, vo1.30 (Sunday Times), r.o, 47. Deze zaak betrof de 'contempt of court'-
regel die deel uitmaakt van het Engelse ongeschreven recht.

6 EHRM 26 April 1979 Serie A, vol.30 (Sunday Times), r.o. 49.
7 EHRM 24 mei J 988 A.133 (1988), r.o. 27 (Mullerl Zwitserland).
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Internetaanbieders - naar eigen voorkeur en believen - hun inhoudelijk bemoeienis
kunnen uitbreiden tot andere activiteiten dan de hier voor genoernde.' Zo is bijvoor-
beeld denkbaar dat een Internetaanbieder de rol van persorgaan gaat vervullen door
nieuwsberichten te verzamelen, te bewerken en weer beschikbaar te stellen. Het is zelfs
denkbaar dat de Internetaanbieder in de hoedanigheid van persorgaan aanspraak kan
maken op de 'ruimere' uitingsmogelijkheden van de pers." Ik ga er voor dit hoofdstuk
echter vanuit dat de inhoudelijke bemoeienis van een Internetaanbieder zich beperkt
tot het selecteren van nieuwsgroepen en enige moderatie werkzaamheden, omdat dat
toch een gemeenschappelijke noemer lijkt te zijn voor de meeste Intemetaanbieders.
Als de Internetaanbieder daarentegen optreedt als materieel steunverlener aan de
uitingen van derden, dan vervult hij voorde informatievrijheden ook een sleutelfunctie.
Van een optreden als materieel steunverlener is sprake, als de Internetaanbieder taken
vervult waarin geen inhoudelijke bemoeienis is te zien en die veeleer het karakter
hebben van verschaffing van technische diensten en middelen voor verspreiding,
transport en ontvangst van informatie. Als voorbeelden kan men de volgende noemen:
access-diensten, verschaffing van e-mail faciliteiten, het bieden van de mogelijkheid
webpagina's on line beschikbaar te stellen etc. Het bieden van dergeJijke technische
middelen c.g. diensten vindt bescherming in art. 10 EVRM. Het Hof overwoog in de
Autronic zaak (r.o, 47)10:

"Furthermore, Art. 10 applies not only to the content of information but also to the means of
transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily interferes with
the right to receive and impart information. Indeed the Article expressly mentions in the last
sentence of its first paragraph certain enterprises essentially concerned with the means of
transmission. "

Het belang van de functie van 'rniddelenverschaffer' vindt niet alleen in het EVRM
erkenning. Hier kan een brug geslagen worden met de verspreidingsjurisprudentie van
de Hoge Raad. De verspreider is een middelenverschaffer en inmenging met de
verspreider is direct van invloed op het recht om informatie te verstrekken en
ontvangen.
De Internetaanbieder staat als materieel steunverlener zowel bloot aan inmenging met
de 'verspreiding' (bijvoorbeeld technische voorschriften over telecomrnunicatie) als
aan inmenging met de getransporteerde boodschap (bijvoorbeeld door vervolging ter
zake van belediging). Voor inmenging van de eerste soort lijkt het recht wat meer

8 Zie bijvoorbeeld Sega Enterprises v . MAPHIA 857 F. Supp. 679 (N.D. Cal. 1994): de beheerder van
een BBS stimuleerde actief de beschikbaarstelling van 'inbreuk makende' computerspelletjes. Stratton
Oakmont v. Prodigy 1995 N. Y. Misc. LEXIS 229 (N. Y. Supr. Ct. 1995): Prodigy profileerde zich als
een on line dienst die 'farniliewaarden' hoog in het vaandel had en daartoe inhoudelijke controles
uitvoerde,

9 Zie bijvoorbeeld Landsgericht Potsdam 8juli 1999, rolnr. 3 0 317/99, kort gepubliceerd in Iris 199918.
Over de positie van de pers in het algemeen, zie EHRM 23 september 1994 Serie A, vol. 298
(JersildlDenemarken).

10 EHRM 22 mei 1990 NJ 1991,740 m.nt. EAA, CEDH, Serie A, vol. 178.
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ruimte te laten.
Wat betreft inmenging van de tweede soort, zie ik vanuit perspectiefvan de inforrnatie-
vrijheden geen reden om een verdergaande inmenging met de Intemetaanbieder toe te
laten dan ten aanzien van de inhoudaanbieder. Het gaat in beide gevallen om
inmenging vanwege de inhoud. Bij inmenging met betrekking tot de Intemetaanbieder
is onduidelijk hoever die inmenging mag gaan (welke standaard is van toepassing?
welke zorgplichten rusten op de Intemetaanbieder?)

5.4.2 De verhouding fussell informatievrijheden en aansprakelijkheidsrecht

Wat is de verhouding tussen de informatievrijheden en aansprakelijkheid? Enerzijds
zijn de informatievrijheden niet onbegrensd. De wetgever kan beperkingen stellen aan
de vrijheden. Art. 7 GrW drukt dit uit door 'ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet' voor te behouden. Ook het tweede lid van art. 10 noemt verplichtingen en
verantwoordelijkheden. Net als de inhoudaanbieder, kunnen ook de Intemetaanbieders
zich niet aan hun plichten en verantwoordelijkheden onttrekken. Een Intemetaanbieder
mag zich bijvoorbeeld niet door het verlenen van rnateriele steun medepJichtige maken
aan de daad van de inhoudaanbieder of dusdoende auteursrechtinbreuk door deze
bevorderen. Daar staat tegenover dat de beperkingen van de informatievrijheden op
hun beurt ook weer niet onbegrensd zijn. In dit verband is met name het tweede lid van
art. 10 EVRM van belang, omdat het een toetsingskader voor beperkingen van de
informatievrijheden biedt. De beperkingen op art. 7 GrW zijn evenmin onbegrensd,
maar omdat een kader voor inhoudelijke toetsing ontbreekt zijn die grenzen moeilijker
te verkennen.
Daarom zal in het navolgende de nadruk meer Iiggen op het EVRM dan op de
Nederlandse grondwet. Dit wil overigens niet zeggen dat waar gemdiceerd niet
teruggegrepen wordt op Nederlands nationaal recht. Langs de weg van het toetsingska-
der van art. 10 lid 2 EVRM wordt de begrenzing van het aansprakelijkheidsrecht die
in de informatievrijheden ligt besloten onderzocht. Aan de hand van het toetsingskader
kan men overigens niet bepalen wat de zorgplichten zijn die op een Intemetaanbieder
rusten. Art. 10 EVRM geeft slechts een kader aan waarbinnen het aansprakelijkheids-
recht moet blijven."
In abstracto is de verhouding tussen de informatievrijheden en het aansprakelijkheids-
recht helder. Een bepaald informatie-aanbod is strafbaar of vormt een auteursrechtin-
breuk, die onder een beperking van de informatievrijheden is te brengen. Dat is zo of
dat is niet zooIn het eerste geval kan de Intemetaanbieder zonder risico optreden tegen
het informatie-aanbod. In het laatste geval is er niets aan de hand en kan het aanbod

II Dit vindt zijn oorzaalc in het feit dat de zorgplichten mede bepaald worden door andere
omstandigheden, zoals de feitelijlce mogelijlcheden en het telecornrnunicatiegeheim. Hier kan derhalve
niet meer dan een benadering, een bovengrens aan de zorgplichten van de Intemetaanbieder worden
geschetst. Binnen het toetsingskader van art. 10 lid 2 EVRM zijn als het ware de andere
ornstandigheden die buiten de inforrnatievrijheden van invloed zijn op de bepaling van de zorgplichten
verdisconteerd door aan de Staten een 'margin of appreciation' te laten.
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zonder probleem worden gehandhaafd. Toch is de positie van de Intemetaanbieder niet
zo eenvoudig. Hij beslist namelijk meestal over de geoorloofdheid van het informatie-
aanbod op een moment dat er geen rechterlijke beslissing over de geoorloofdheid
beschikbaar is. De Internetaanbieder moet derhalve op zijn eigen oordeel afgaan of op
dat van geraadpleegde deskundigen. Feit blijft echter dat er altijd een zekere mate van
onzekerheid blijft bestaan. Een eventuele latere uitspraak van de rechter is immers
nooit met volledige zekerheid te voorspellen. De Internetaanbieder neemt in deze
situatie van (enige) onzekerheid een beslissing. Indien hij het inforrnatie-aanbod
verwijdert, krijgt hij wellicht later te maken met het verwijt inbreuk te hebben gemaakt
op informatievrijheden en wellicht met een schadeclaim wegens gederfde advertentie-
inkomsten. Indien hij het informatie-aanbod handhaaft, wordt hij wellicht medeplichtig
bevonden aan het in het aanbod besloten Iiggend delict. De Intemetaanbieder weet dan
weI niet precies of een informatie-aanbod geoorloofd is, hij kan weI een strategie
kiezen. Hij zal zich daarbij laten leiden door zijn oordeel over welke keuze voor hem
het grootste risico inhoudt. Indien hij van oordeel is dat van de aansprakelijkheid voor
het handhaven van het informatie-aanbod het grootste risico uitgaat, dan zal hij in dit
opzicht een voorzichtige strategie volgen. Dat wil zeggen dat hij bij twijfel over de
geoorloofdheid van een informatie-aanbod dit aanbod 'zekerheidshalve' zal
verwijderen. Zo kan men zien dat de aard van het aansprakelijkheidsrecht mede
bepalend is voor de informatie-vrijheden. Een streng aansprakelijkheidsregime zal tot
druk op de informatie-vrijheden leiden. Met een uit het Amerikaanse recht afkomstige
term noemt men dit een 'chilling effect' op de informatievrijheden.
Vindt het bestaan van een chilling effect erkenning in het recht? Als er al sprake is van
erkenning, is deze erkenning dan ongeclausuleerd? We kijken eerst naar het EVRM.
Uit zijn rechtspraak is af te leiden dat het Hof in het kader van de noodzakelijkheids-
toets laat meewegen of een inmenging een chilling effect heeft op de vrijheid om in de
toekomst informatie naar buiten te brengen. Uit een aantal arresten blijkt namelijk dat
voor een inmenging in de informatievrijheden niet aileen de rechtstreekse effecten
meetellen, maar ook de preventieve effecten die er van uit kunnen gaan. In de zaak
Lingens toetst hetHof de strafrechtelijke veroordeling van eenjoumalist wegens smaad
aan het adres van de politicus Kreisky aan de informatievrijheden. Voor haar oordeel
dat de veroordeling niet noodzakelijk was in een democratische samenleving (art. lO
lid 2 EVRM) laat zij meewegen dat de veroordeling: 12

"amounted to a kind of censure, which would be likely to discourage him (de journalist M.S.)
from making criticisms of that kind again in future; ... In the context of political debate such a
sentence would be likely to deter journalists from contributing to public discussion of issues
affecting the life of the community. By the same token, a sanction such as this is liable to hamper
the press in performing its task as purveyor of information and public watchdog."

12 EHRM 8 juli 1986 NJ 1987,901 m.nt. EA Alkema (Lingens) r.o. 44.
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Uit de Bartoldt zaak blijkt dat gevaar voor zelfcensuur ook bij andere groepen dan de
pers van belang is, zoals beoefenaren van vrije beroepen. 13 Hoewel het Hof nooit arrest
heeft gewezen in een zaak waarin de 'preventieve effecten' van een veroordeling van
een Internetaanbieder centraal stonden, zou ik willen aannemen dat een veroordeling
van een Internet-aanbieder op basis van de risico-aansprakelijkheid of op basis van
schuldaansprakelijkheid met vergaande onderzoeks- en controleplichten, nadelige
effecten zou hebben op de bereidheid van Internetaanbieders hun medewerking te
verlenen aan de beschikbaarstelling van content van derden.
Ten aanzien van drukkers en uitgevers is een uit strafrechtelijke aansprakelijkheid
voortvloeiend risico voor een chilling effect reeds lang onderkend. In de Memorie van
Toelichting bij de artikelen 53 en 54 Sr kan men allezen (Smidt I, Ie druk, p.422-423):

"De grondwet wit geen censuur van het staatsgezag, maar er bestaat gevaar voor een andere
censuur, nog wei zoo belemmerend als die door of vanwege den staat uitgeoefend, wanneer
uitgevers en drukkers in het belang van hunne eigene veiligheid gedwongen zijn, een streng
toezigt te houden over aile werken tot welker openbaarmaking zij hunne tusschenkomst of hunne
pers leenen."

Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer voegde Minister Modderman
daaraan nog toe (Smidt I, le druk, p.438):

"Immers daar de regter in geval van vervolging geen genoegen zou nemen met de eenvoudige
verklaring "ik heb niet gelezen" (nam hij trouwens daarmede genoegen dan zou de strafbaarheid
niets betekenen), maar, opdat de wet eenig effect zou hebben, wei zou moe ten zeggen "Gij hadt
moe/en lezen", zoo zouden dan uitgevers en drukkers verpligt zijn niet alleen om te lezen maar
ook om kritiek uit te oefenen. En dan zou men hebben eene censuur van drukkers en uitgevers,
nog oneindig hatelijker dan de staatscensuur en nog schadelijker dan deze omdat zij door minder
bevoegden zou worden uitgeoefend."

Teneinde een dergelijke censuur door uitgevers en drukkers te voorkomen voorzien de
art. 53 en 54 Sr in een niet-vervolgbaarheid van de uitgever en de drukker, mits zij zich
beperken tat 'beroepsdaderi' en zij bepaalde formaliteiten in acht nemen. De
formaliteiten hebben vooral de strekking een vervolging van de 'dader ' - dit is degene
die publicatie van de betreffende uiting zoekt - respectievelijk de opdrachtgever veilig
te stellen. De niet-vervolgbaarheid van de uitgever en drukker is voorts beperkt tot de
zogenaamde drukpersdelicten. Dit is geen zelfstandige categorie van delicten maar dit
zijn bepaalde uitingsdelicten, mits zij met behulp van de drukpers worden gepleegd.
In de literatuur wordt aangenomen dat deze regeling zich niet uitstrekt tot andere
intermediairen dan de uitgever en de drukker." Het gebruik van het woord drukpers

13 EHRM 25 maart 1985 NJ 1987, 900 m.nt. E.A. Alkema (Barthold) r.o. 58. Zie oak, weer met
betrekking tot de pers EHRM 25 juni 1992 AA 42 (1993) 9 p.687 -693 m.nt. G.A.1. Schuijt (Thorgeir
Thorgeirson) r.o.68.

14 Hins 1991, p.I77: 'Het is twijfelachtig ofkabelbeheerders zouden kunnen profiteren van een ana loge
toepassing van de artikelen 53 en 54 WvSr'. De Roos, Schuijt & Wissink 1996, p.200.
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staat daaraan in de weg. Niettemin Iijkt het principe van de art. 53 en 54 Sr ook
toepasbaar te zijn bij andere interrnediairen."

5.4.3 Afweging

Het voorgaande leidt ons tot de volgende vraag: is het gevaar voor een chilling effect
op de informatievrijheden doorcontroles reden om ook ten aanzien van Internetaanbie-
ders af te zien van onderzoeksplichten? Daartoe zal ik nagaan of controle door
Internetaanbieders daadwerkelijk een chilling effect op de informatievrijheden heeft.
Ik bekijk eerst de redenen die men zou kunnen aanvoeren om te betogen dat het gevaar
voor een chilling effect wei meevalt.

5.4.3. J Waarom he! risico voor een chilling effect weI meevalt
Het belangrijkste reden is misschien wei dat censuur door de aard van het Internet
ineffectief is. Indien een Internetaanbieder een bepaalde (web)site afsluit kan een
inhoudaanbieder zonder veel moeite de site weer on line brengen via een andere
Internetaanbieder, mogelijk zelfs in een ander land waar de wetgeving ten aanzien van
de betreffende uitingssoort milder is. Bij een dreigende verwijdering van informatie
ontstaan in de praktijk vaak al vooruitlopend op de maatregelen mirror-sites op andere
servers, zodat de informatie via andere Internetaanbieders beschikbaar komt voor het
publiek." Op het Internet wordt dan ook wei beweerd: where there is censorship, the
Internet routes around it. In dit verband is het bovendien van be lang op te merken dat
een - censurerende - Internetaanbieder in het algemeen controleert op informatie die
al beschikbaar wordt gesteld aan het publiek." De controle leidt er derhalve niet toe dat
informatie in het geheel niet aan het publiek beschikbaar gesteld kan worden, maar
slechts tot een verwijdering van informatie die al een tijdje beschikbaar is geweest. Een
en ander mitigeert het chilling effect van de maatregelen die de Internetaanbieder zou
kunnen nemen.
In de tweede plaats kan erop gewezen worden dat de stelling dat Internetaanbieders
meer gaan controleren wanneer hen vanuit het aansprakelijkheidsrecht een onderzoeks-
plicht wordt opgelegd, onbewezen is. Misschien is het vanuit commercieel oogpunt wei
aantrekkelijker af en toe aansprakelijkheid 'af te kopen' dan om te gaan controleren.
Beide redenen leveren echter geen doorslaggevende argumenten op voor het aannemen
van controleplichten. De aard van het Internet mag dan wei meebrengen dat
maatregelen tegen de verspreiding van informatie vaak weinig effectief zijn. Daarin ligt
hooguit een praktisch argument om Internetaanbieders te belasten met controleplichten.

15 Schuijt 1987. p. 155·175 en 270-273. Zo ook de Roos. Schuijt & Wissink 1996, p.200.
16 In 1995 en 1996 probeerde de Scientology-Kerk een site te (Iaten) sluiten die een tekst bevatte, waarop

zij het auteursrecht had. In de aanloop tot de door haar aangespannen Kort-geding procedure ont-
stonden enkele tientallen mirror-sites.

17 Bij moderatie ligt dit uiteraard anders. Maar slechts bij een klein dee I van aile nieuwsgroepen en
mailinglijsten is er sprake van moderatie, in een nog kleiner deel van moderatie door de Internet-
aanbieder.



66 HOOFDSTUK5

Het feit dat de risicos voor aantasting van de informatievrijheden op Internet op dit
moment misschien niet zo groot lijken te zijn, is geen [eden hetjuridisch beschermings-
niveau te verlagen. Dit geldt te meer omdat de ineffectiviteit van censuurmaatregelen
tech niekafhankel ijk is, zodat in ieder geval theoretisch het risico bestaat dat de huidige
technische waardering na verloop van tijd achterhaald raakt. Het is daarom beter af te
stemmen op het principe dat censuur - effectief of niet - door Internetaanbieders
ongewenst is. Ook de tweede reden levert geen argument op voor controleplichten.
Men kan immers moeilijk een aansprakelijkheid op controleplichten baseren in de
verwachting datdegenen op wie die controleplichten rusten hen weI zullen ontduiken."

5.4.3.2 Waarom het gevaar van een chilling effect serieus genomen moet worden
Intermediairen hebben een onmisbare rol in de uitoefening van de informatievrijheden,
ook indien zij 'slechts' rnateriele steun verlenen. De mate waarin een chilling effect te
verwachten is, is daarbij afhankelijk van de strengheid van het aansprakelijkheidsre-
giem. Naarmate een regiem strenger wordt, wordt het voor een Internetaanbieder
aantrekkelijker dubieuze informatie te verwijderen. De gevolgen van het verwijderen
van rechtmatige informatie zijn dan minder ingrijpend dan de gevolgen van een
aansprakelijkheid wegens het handhaven van onrechtmatige of strafbare informatie.
Tenslotte kan er nog op gewezen worden dat in - het ingetrokken deel van - wetsvoor-
stel Computercriminaliteit 2 voorgesteld werd de regeJing van de niet-vervolgbaarheid
van de uitgever uit te breiden tot alle tussenpersonen, de Internet-providers daaronder
begrepen. In de Memorie van ToeJichting wordt uitvoerig teruggrepen op de
wetsgeschiedenis uit 1886. De ratio van destijds lijkt derhalve naar het oordeel van de
wetgever van onverminderde waarde te zijn voor de huidige tussenpersonen. Het deel
van het voorstel over de aansprakelijkheid van tussenpersonen is ingetrokken, omdat
het in haar uitwerking niet strookte met de Europese Richtlijn inzake Elektronische
Handel. Als tussenresultaat kan hier vastgesteld worden dat de kans dat Internetaanbie-
ders 'te voorzichtig' worden in een ongunstig aansprakelijkheidsregiem voldoende
reeel is.

5.4.4 Soorten delicten

Voor welke delicten of soorten informatie is er gevaar voor een chilling effect. Een
eerste aanknopingspunt is geJegen in de regeling over de niet-vervolgbaarheid van
uitgevers en drukkers. De werkingssfeer van deze regeling is beperkt tot de zogenaarn-
de drukpersdelicten. Bij deze drukpersdelicten dient 'het gepubliceerde reeds als enkele
uiting van gedachten tegenover het publiek strafbaar te zijn'. 19

18 Daamaast is het natuurlijk de vraag in hoeverre het feitelijk juist is dat een strafrechtelijke
aansprakelijkheid zich steeds oplost in een financiele verplichting. Een Officier van Justitie is
bijvoorbeeld niet verplicht een transactie aan te bieden (art. 74 lid I Sr). Bij feiten waarop naar de
wettelijke omschrijving meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld en bij overtredingen is de Officier
van Justitie daartoe zelfs niet bevoegd.

19 Remmelink 1995. p.580.
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Delicten als belediging, opruiing en godslastering zijn - mits gepleegd met behulp van
de drukpers - drukpersdelicten. Feiten als geheimschennis en auteursrechtinbreuk zijn
geen drukpersdelicten. Harris onderscheidt drie soorten uitingen in de rechtspraak van
het Europese Hof over het het noodzakelijkheidscriterium in het tweede lid. In
volgorde van afnemend belang voor de informatievrijheden zijn dit politieke uitingen,
artistieke uitingen" en cornmerciele uitingen. Deze drie omvatten overigens niet her
geheel spectrum aan uitingen; wetenschappelijke uitingen vallen er bijvoorbeeld buiten.
Politieke uitingen zijn niet beperkt tot uitingen die betrekking hebben op een politiek
besluitvormingsproces, maar omvatten aile uitingen over zaken van algemeen belang.
Ook pomografie valt onder de beschenning van art. 10 EVRM. Bij de noodzakelijk-
heidtest speelt de ratio van de strafbaarstelling van vormen van pomografie uiteraard
een rol. Dat de overheid seksueel misbruik van kinderen wil bestrijden via strafbaar-
stelling van kinderpomografie of tegen een onverhoedse confrontatie met pomografie
wil beschermen, kan zonder meer een noodzakelijke beperkingsgrond genoemd
worden. Indien de overheid via pornografie-wetgeving een bepaald zedelijk oordeel
probeert op te leggen dan wei de gevoelens van bepaalde minderheden daarover wil
ontzien, moet genuanceerder te werk worden gegaan: is een verbod noodzakelijk ofkan
volstaan worden met het afschermen tegen een onverwachte confrontatie? Het
Europese Hof heeft zich echter wei gevoelig getoond voor de gevoelens die in een deel
van de maatschappij leven." Aan de omstandigheid dat sommige pomografie als een
artistieke uiting gezien kan worden, lijkt het Europese Hof nauwelijks belang te
hechten."
Sommige delicten lenen zich beter dan andere om onwelgevallige uitingen te
onderdrukken. Niet aile uitingen zijn even waardevol in een democratische samenle-
ving. De bezwaarlijkheid van een chilling effect op de informatievrijheden is
afhankelijk van het soort informatie en het soort delict. Harde grenzen zijn moeilijk te
stellen. Het zijn veeleer glijdende overgangen. Bovendien lijken de verhoudingen ook
te kunnen veranderen in de loop van de tijd. Verkade heeft bijvoorbeeld in zijn
inaugurele rede gewezen op de verhouding tussen de informatievrijheden en het
auteursrecht." Werd in het veri eden nog aangenomen dat deze verhouding onproble-
matisch was - het auteursrecht was vanzelfsprekend in overeenstemming met de
informatievrijheden - vanaf de jaren tachtig is deze verhouding - door uitbreiding van
de rechten en rechthebbenden - steeds problematischer geworden. Zo voltrekt zich
bijvoorbeeld de ontwikkeling dat grote media-ondernerningen 'rechten' hamsteren,
waardoor een situatie kan ontstaan waarin een aanzienlijk deel van de 'rechten' in een
beperkt aantal handen terecht komt. De mogelijkheden om auteursrecht als censuur-
middel te gebruiken nemen dan uiteraard toe. Concluderend kan gezegd worden dat
vrijwel aile uitingen onder het grondrecht van de vrije meningsuiting bestreken

20 EHRM 24 mei 1988 A.133 (1988), r.o 27 (Muller/ Zwitserland).
21 EHRM 20 september 1994 NJ 1995,366, m.nt. EJ. Dommering (Otto Preminger).
22 EHRM 24 mei 1988 A.133 (1988) (Muller/ Zwitserland).
23 Verkade 1990.
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worden. Als het daarentegen gaat om de mate waarin de vrije meningsuiting beperkt
kan worden wordt gedifferentieerd naar soorten delicten en soorten informatie.

5.4.5 Betekenis voor aansprakeLijkheidsrecht

De strengheid van het aansprakelijkheidsrecht wordt in belangrijke mate bepaaJd door
de standaard van aansprakelijkheid en de zorgplichten die voor de aansprakelijke uit
het recht voortvloeien. Een vergaande aansprakelijkheid kan een chilling effect hebben.
Of er daadwerkelijk een chilling effect op de informatievrijheden optreedt, is
afhankeJijk van het delict waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit en is afhankelijk van
het soort informatie.
Zo zal een pro-actieve controleplicht met betrekking tot beJedigingsdelicten rekening
moet dragen van het feit dat het delict zich redelijk gemakkelijk leent voor het
onderdrukken van 'onwelgevallige' uitingen. In het verlengde daarvan zou een
dergelijke plicht zeer ruime marges moeten laten voor Internetaanbieders. Een
verwijtbaar handhaven van een beledigend informatie-aanbod zou slechts bij hoge
uitzondering aangenomen kunnen worden.

5.5 Conclusie

Een Internetaanbieder kan zich ook als materieel steunverlener aan het informatie-
aanbod van een derde op informatievrijheden beroepen. Inmenging met de Internetaan-
bieder is even kwalijk als inrnenging met de inhoudaanbieder. Van een te streng
aansprakelijkheidsregiem kan een chilling effect uitgaan op de informatievrijheden. Dit
betekent dat een Internetaanbieder uit vrees voor aansprakelijkheid reeds bij geringe
twijfel aan de rechtmatigheid overgaat tot verwijdering van informatie-aanboden. De
kwetsbaarheid van de informatievrijheden wordt daarbij nog eens onderstreept door het
feit dat Internetaanbieders in de praktijk overgaan tot beeindiging van een informatie-
aanbod zonder voorafgaand rechterlijke uitspraak.
Ook feitelijke informatie valt onder het bereik van de grondrechten over informatievrij-
heden. In de mate waarin beperkingen op informatie zijn toegelaten wordt gedifferen-
tieerd naar de aard van de informatie en de delicten. Deze waarderingen zijn niet
statisch, maar evolueren in de tijd. De verhouding tussen het auteursrecht en de
informatievrijheden lijkt bijvoorbeeld steeds problematischer te worden.



Hoofdstuk 6

De rol van traditionele intermediairen

6.1 Inleiding

Voor een analyse van de aansprakelijkheid van Internetaanbieders is enig inzicht in de
aansprakelijkheid van traditionele intermediairen vereist. In dit hoofdstuk worden
achtereenvolgens de uitgever, de drukker, de verspreider, kabelnetbeheerder,
postdiensten en telecommunicatie-aanbieders behandeld.

6.2 De uitgever en de drukker

6.2.1. StraJrechtelijke aansprakelijkheid

Uitgevers en drukkers kunnen onder omstandigheden strafrechtelijk aansprakelijk zijn
voor uitingen van derden die door hun tussenkomst worden gepubJiceerd respectieve-
lijk gedrukt. Bij wetenschap van de strafbare aard van de uitingen kunnen zij wellicht
als medeplichtige of mogelijk medepleger van het delict van de auteur onderscheiden-
Jijk opdrachtgever worden aangemerkt. Reeds bij de totstandkoming van het Wetboek
van Strafrecht werd gevreesd dat uitgevers en drukkers uit vrees voor een dergelijke
aansprakelijkheid zouden overgaan tot een te strenge controle van de uitingen die door
hun handen gaan. Dergelijkecontroles zouden leiden tot een vorm van private censuur,
die als ongewenst werd beschouwd. Teneinde dit censuurgevaar te keren werden twee
artikelen in het wetboek opgenomen, op grond waarvan de uitgever en drukker onder
bepaalde omstandigheden niet vervolgbaar zijn voor zogenaamde drukpersdelicten: de
art. 53 en 54 Sf. De drukpersdelicten zijn geen delicten met eigen delictsomschrijving-
en, zoals de verspreidingsdelicten. Het zijn delicten die op een specifieke wijze worden
begaan, namelijk met behulp van de drukpers. Echter, niet aile delicten die met behulp
van de drukpers worden begaan zijn drukpersdelicten, maar slechts die waarbij de
strafbaarheid rechtstreeks berust op de strafbare aard van een uiting. Zo is een
belediging gepleegd door middel van de drukpers een drukpersdelict. Auteursrechtin-
breuk wordt in het algemeen niet gezien als een drukpersdelict.
Onder welke omstandigheden zijn een uitgever of drukker op grond van de artikelen
niet vervolgbaar voor een drukpersdelict? De uitgever en drukker kunnen zich slechts
op de bepalingen beroepen, als zij 'als zodanig' optreden. Dat wil zeggen dat zij niet
meer doen dan vanuit hun professie rnateriele steun verlenen aan de uiting van een
derde. De uitgever die een auteur uitlokt tot publicatie van een strafbare uiting of die
betrokken is bij de beslissing over publicatie overschrijdt deze rol en kan zich niet op
de niet-vervolgbaarheid beroepen. Evenmin kan een drukker die verspreidingshande-
lingen verricht zich terzake op de niet-vervolgbaarheid beroepen.
Behalve deze algemene eis dient de uitgever respectievelijk drukker nog aan een drietal
voorwaarden te voldoen. De strekking van deze voorwaarden is dat een uitgever of
drukker zelf buiten schot kan blijven, als hij de Officier van Justitie de weg wijst naar
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de auteur of opdrachtgever. In verband met deze voorwaarden wordt de regeling van
de artikelen 53 en 54 Sr ook wei een cascaderegeling genoemd. IWat houden deze drie
voorwaarden in? In de eerste plaats dient het gedrukte stuk naam en woonplaats van
de uitgever respectievelijk drukker te bevatten. In de tweede plaats dient de uitgever
of de drukker de dader respectievelijk de opdrachtgever bekend te maken op eerste
aanrnaning, nadat tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek is overgegaan.
Indien deze personen al bekend zijn hoeven zij uiteraard niet meer bekend te worden
gemaakt. Tenslotte dienen deze personen op het tijdstip van uitgave dan wei drukken
strafrechtelijk vervolgbaar te zijn en zij dienen zich op dat tijdstip binnen het 'Rijk in
Europa' te bevinden. In de artikelen 418 en 419 Sr is nog voorzien in een strafbaarstel-
ling van het uitgeven respectievelijk drukken van geschriften of afbeeldingen van
strafbare aard, terwijl niet aan de tweede voorwaarde is voldaan, dan weI terwijl de
uitgever of drukker wist dat niet aan de derde voorwaarde was voldaan.
In 1999 heeft de regering in het wetsvoorstel Computercriminaliteit II voorgesteld de
regeling over de niet- vervolgbaarheid te moderniseren.' Enerzijds werd vastgesteld dat
er door de opkomst van nieuwe comrnunicatierniddelen ook andere tussenpersonen dan
de uitgever en de drukker in aanmerking komen voor niet-vervolgbaarheid. Hierbij
werd onder andere gedacht aan de Internetaanbieder. Anderzijds was men de mening
toegedaan dat het woord 'drukpers ' onvoldoende spankracht had om ook nieuwe
middelen voor het openbaar maken en verspreiden van informatie te omvatten. Daarbij
speelde met name een rol dat het woord drukpers in de artikelen 53 en 54 Sr nauw
gelieerd is aan het gebruik van dat woord in art. 7 lid 1 GrW over de drukpersvrijheid.
Sinds de grondwetswijziging van 1983 noemt de grondwet naast de drukpers (in het
eerste lid) ook andere middelen (in het derde lid), hetgeen een beperkte uitleg van het
woord drukpers meebracht.
De Nederlandse regering heeft het wetsvoorstel Cornputercriminaliteit II genotificeerd
aan de Europese Commissie. Deze heeft daarop een standstill-beschikking afgekon-
digd. Een voortgezette behandeling zou de destijds nog in het stadium van voorstel
verkerende Richtlijn inzake elektronische handel in de wielen rijden. De Nederlandse
regering heeft naar aanleiding van de standstill-beschikking besloten de aansprakelijk-
heidsregeling uit het voorstel computercriminaliteit II te verwijderen.' Een en ander
overziende, lijken de bestaande art. 53 en 54 Sr niet van direct belang voor de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van Internetaanbieders. Hun aansprakelijkheid zal
worden beheerst door wetgeving ter implementatie van de Richtlijn inzake elektroni-
sche handel. De richtlijn wordt hierna in hoofdstuk 10 behandeld.

1 Zie Hugenholtz 1998. p. 233.
2 Kamers/likkenIl1998/99, 26 671, nrs. 1-2 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van

Strafvordering en de Telecommunicatiewet in verband met nieuwe ontwikkelingen in de
informatietechnologie (computercriminaliteit 11).

3 Kamerstukken II 1999/2000, 26671, nr. 5 (Nota van Wijziging).



TRADITIONELE INTERMEDIAIREN 71

6.2.2 Aansprakelijkheid op basis van het auteursrecht

De uitgever en drukker zijn auteursrechtelijk openbaarmaker respectievelijk
verveelvoudiger. Bij de totstandkoming van de Auteurswet 1912 is zelfs in de eerste
plaats aan de uitgever en drukker gedacht bij de keuze voor deze exploitatierechten. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de Memorie van Toelichting bij de totstandkoming van de
Auteurswet 1912. Daaraan is over het openbaar maken het volgende te ontlenen: 'Bij
letterkundige en wetenschappelijke werken, die in een geschrift bestaan, beteekent het:
indruk doen verschijnen en voor het publiek verkrijgbaar stell en, uitgeven."
De uitgever en drukker zullen vrijwel steeds aansprakelijk zijn, indien een publicatie
inbreukmakend is. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de benodigde toestemming
van de rechthebbenden is verkregen. Uit de zaak Mary Daly/kardinaal Simonis is af te
leiden dat vol gens de Hoge Raad een uitgever aansprakelijk kan zijn voor auteursrecht-
inbreuk zonder dat gebleken is dat hij een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de
inhoud of de verspreiding van de betreffende publicatie.' Naar mijn mening verstaat
de Hoge Raad in dit geval onder eigen verantwoordelijkheid feitelijke betrokkenheid.
Met andere woorden de uitgever is in normatieve zin verantwoordelijk, enkel omdat
hij de rol van uitgever vervult. De uitgever is immers bij uitstek degene die openbaar
maakt in auteursrechtelijke zin.

6.3 De verspreider

6.3.1 StraJrechteLijke aansprakeLijkheid

Ais voorbeelden van verspreiders kunnen de groothandelaar, de boekenverkoper, de
pamflettist en de kioskhouder genoemd worden. Het Wetboek van Strafrecht wijdt aan
de verspreider aparte strafbepalingen: de verspreidingsdelicten. Over het beginsel dat
een verspreider een dader in strafrechtelijke zin kan zijn, kan derhalve weinig twijfel
bestaan. Voor strafbaarheid stellen de verspreidingsdelicten de eis dat de verspreider
'weet of ernstige reden heeft om te vermoeden' dat de te verspreiden informatie illegaal
is." Deze eis is in het Wetboek ingevoegd bij de Wet van 19 juli 1934, Stb.405. Zij
hield een verruiming van de aansprakelijkheid van verspreiders in, welke noodzakelijk
werd geacht in verband met de bescherming van de openbare orde. Voordien was de
verspreider slechts strafbaar indien hij het oogmerk had om (bijvoorbeeld) te beledigen.
Wanneer heeft een verspreider ernstige reden om de iIIegale aard van informatie te
vermoeden? In de Memorie van Antwoord leidend tot eerdergenoemde wet van 1934
worden twee voorbeelden genoemd:"

4 Bijl.Hand. II 1911112,227. nr.3, p.9.
5 HR 10 november 1989 NJ 1990, 113 en RvdW 1989, 251.
6 Zie de art. 113, 119, 132, 134, 147a, 271 Sr; anders art. 137e Sr (weet of moel redelijkerwijze

vermoeden) en art. 240b Sr (geobjectiveerd).
7 Bijl. Hand. II 1933/34, 237, nr.5, p.14 (MvA). Zo ook: Hand. II 1933/34, P 18S I.
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"Een ernstige reden om een opruienden of aanstootelijken inhoud te vermoeden", zal
bijvoorbeeld aanwezig zijn, indien van algemeene bekendheid is, dat een bepaalde
periodiek of de geschriften van een bepaalden uitgever of een bepaalde bron, bij
voortduring opruiend of aanstootgevend voor de eerbaarheid zijn. Bij zodanige
bekendheid mag van de verspreider in redelijkheid worden verwacht dat hij zich voor
verspreiding van de aard van de geschriften overtuigt.' Daarnaast wordt vermeld: 'Een
soortgelijke casuspositie is aanwezig, indien de politie den verspreider voor een
bepaald geschrift heeft gewaarschuwd. Ook dan mag verwacht worden dat den
verspreider zich van de inhoud van het geschrift op de hoogte stelt. Laat hij dit na, zoo
komt het daaruit voortvloeiende risico te zijnen laste.' Hieruit is af te leiden dat op de
verspreider kennelijk geen algemene onderzoeksplicht rust in de zin dat hij zonder
concrete aanleiding daartoe zijn handelsvoorraad - uitputtend of steekproefsgewijs -
dient te controleren. Dat lijkt een reeel standpunt te zijn gezien de grote en snel
wisselende voorraad geschriften en afbeeldingen die een verspreider doorgaans 'in
huis' heeft." Indien er wei een serieus te nemen aanwijzing is om te vermoeden dat
inforrnatie van illegale aard is, dan zal de verspreider een onderzoek moeten instellen
en zo nodig maatregelen dienen te treffen. Een waarschuwing van de politie of de
slechte reputatie van een uitgever vormen in ieder geval een ernstige reden om een
illegale aard te vermoeden. In rechtspraak over art. 240 Sr wordt bovendien het feit dat
een verdachte reeds eerder voor het verspreiden van soortgelijke geschriften
veroordeeld is meegeteld bij het bewijs van een ernstige reden om te verrnoeden."
Stelt de verspreider een onderzoek in dan is hij wellicht niet in staat met volle
zekerheid over de (il)legaliteit te oordelen. De minister zegt daarover dat objectief
bestaande onzekerheid daarover ten voordele van de verdachte kornt." In de zaak van
de Tielse boekverkoper deed zich een dergelijke casus voor." De boekverkoper had
sterke, maar onjuiste aanwijzingen dat zijn geschriften niet illegaal waren. De
boekverkoper - vervolgd voor het ter verspreiding in voorraad hebben van aanstotelijke
geschriften - voerde aan dat de plaatselijke politiecommissaris steeds soortgelijke
geschriften als de tenlastegelegde had bekeken en er nooit bezwaar tegen had gemaakt.
Bovendien beriep hij zich op de mededeling van de leverancier van de geschriften dat
zij vrij verkocht mochten worden en niet tot de verboden artikelen behoorden, mits zij
niet aan personen onder de achttien werden verkocht. De Hoge Raad zag hierin - anders
dan het gerechtshof - een (avas) verweer in en casseerde het arrest van het Hof.!2

8 In dit verband wordt in de MvA nog opgemerkt: 'Er bestaat. gelijk reeds uit deze voorbeelden blijkt,
geen redelijke grond om aan te nemen . dat de norma Ie handel van de nieuwe bepalingen overlast zal
ondervinden': Met de voorbeelden wordt gedoeld op de waarschuwing van de politie en de slechte
reputatie van de uitgever.

9 HR 19 December 1972 NJ 1974,502.
10 Bijl. Hand. II 1933/34, 237, nr.S, p.14 (MvA).
II HR24oktober 1961 NJ 1962,37m.nt. W. Pompeo
12 De tekst van art. 240 lid 1 Sr anna 1961 verschilt van de huidige tekst van art. 240 Sr in die zin dat de

verspreider destijds reeds strafbaar was, indien hij de inhoud van het geschrift kende. Uit de
delictsomschrijving volgde derhalve niet de eis dat hij de aanstotelijke aard kende. Een verweer
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Hieruit kan - met de nodige voorzichtigheid - afgeleid worden dat de Hoge Raad een
beroep op vertrouwen op een gezaghebbende bron - in casu de commissaris van politie
- niet geheel kansloos acht.

6.3.2 Aansprakelijkheid op basis van het auteursrecht

Voor de positie van de verspreider in het auteursrecht is het van belang te wijzen op
het verschijnsel uitputting. Een auteursrechthebbende heeft in het algemeen het
exclusieve recht om de verspreiding van exemplaren van zijn werk toe te staan. Indien
een exemplaar echter eenmaal door de rechthebbende of met diens toestemming in het
verkeer is gebracht, raakt diens verspreidingsrecht met betrekking tot dat exemplaar
uitgeput. 13 Hij kan geen controle meer uitoefenen over de verdere verspreiding van het
exemplaar. Uit het arrest van Stemra/Free Record Shop blijkt dat er reeds sprake is van
'in het verkeer brengen' bij de allereerste verkoop, bijvoorbeeld van de - rechthebbende
- uitgever aan de groothandel." Het is dus niet zo dat uitputting pas intreedt, indien een
exemplaar het distributiekanaaI heeft verlaten. Dat betekent dat verspreiders
(groothandelaren, detailhandeI) in het algemeen te maken hebben met exemplaren
waarop het verspreidingsrecht van de rechthebbende reeds uitgeput is. Het te koop
aanbieden of verkopen van dergelijke exemplaren door de verspreiders is derhalve niet
auteursrechtelijk relevant. Verspreiders zullen in het algemeen dan ook geen
toestemming hoeven te vragen voor hun activiteiten. Soms zal een verspreider weI te
maken krijgen met exemplaren waarop het verspreidingsrecht niet uitgeput is. Dit is
uiteraard het geval bij exemplaren als 'piratenkopieen', bootlegs, inbreukrnakende
bewerkingen etc. Deze exemplaren zijn nooit door de rechthebbende of met diens
toestemming in het verkeer gebracht. Voorts kan men denken aan parallel-importen van
exemplaren van bepaalde soorten werken, zoals software. IS Het gaat hierom 'originele
produkten die door de rechthebbende (of met diens toestemming) in het verkeer zijn
gebracht, zij het dat dit buiten het - voor het bereiken van uitputting in Nederland -
relevante territoir is geschied. Onder invloed van Europese richtlijnen wordt dit territoir
steeds vaker gesteld op de Europese Economische Ruirnte." Het verhuren van
exemplaren neemt een aparte plaats in. Verhuur van exemplaren wordt namelijk sinds
de implementatie van de verhuur- en uitleenrichtlijn in het Nederlandse recht niet meer

inhoudende dat hij de aanstotelijke aard van de geschriften niet had kunnen ofhoeven te onderkennen
leverde derhalve geen ontkenning van het tenlastegelegde op, maar een avas-verweer.

13 Uitputting is voor het eerst erkend in het Leesportefeuille arrest: HR 25 januari 1952 NJ 1952.95.
14 HR 20 November 1987 NJ 1988,280 m.nt. L. Wichers Hoeth.
15 Pres. Rb. Den Haag 7 juli 1995 IER 1995,30 m.nt. SdW (Novell/ America Direct).
16 Zie art. 4 van de Richtlijn van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van

computerprogramrna's (91/250/EEG), Pb. L122 van 17 mei 1991, p.42 en art. 4 van het
Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij van 14 september 2000.
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getroffen door uitputting." De verspreider zal derhalve steeds de 'rechten moeten
regelen' voordat hij tot verhuur over kan gaan.
Het verspreiden van dergelijke exemplaren zonder toestemming van de rechthebbende
levert in beginsel een auteursrechtinbreuk op. Voor het vorderen van een verbod van
verdere inbreuk is het vaststaan van auteursrechtinbreuk voldoende. Wil de rechtheb-
bende schadevergoeding ontvangen, dan zal de auteursrechtinbreuk aan de verspreider
toegerekend moeten kunnen worden. In welke situaties is een inbreuk aan een
verspreider toerekenbaar? Aan de verspreider worden hoge zorgvuldigheidseisen
gesteld. Vrijwel steeds als hij bewust een product verspreid dat auteursrechtelijk
beschermd is, zal hij verdacht moeten zijn op de rechten van derden die door die
verhandeling mogelijk geschonden worden.Een verspreiderdient redelijke naspeuring-
en te verrichten met betrekking tot de rechten die op een werk rusten en eventueel
benodigde toestemming voor verspreiding. Dit gaat in het bijzonder op voor
verspreiders die bedrijfsmatig werken verspreiden."
Geldt dit uitgangspunt (de auteursrechtinbreuk wordt bij het niet verrichten van
onderzoek in de vorm van voorwaardelijk opzet toegerekend) ook voor beginnelingen
in de branche? Deze vraag kwam aan de orde in een zaak voor de rechtbank te
Leeuwarden." Van der Meulen verhandelde zogenaamde 'Tiger Cat-poppen die een
inbreukmakende bewerking van de Garfield-figuur inhielden. Van der Meulen stelde
dat de inbreuk hem niet toegerekend kon worden, amdat hij onbekend was in de
speelgoedbranche en omdat hij de Garfield-figuur niet kende. De Rechtbank verwerpt
het verweer: 'Op van der Meulen rust in beginsel de plicht door middel van het
instellen van een onderzoek, b.v. door het inwinnen van informatie bij een deskundige
in de speelgoedbranche, alvorens over te gaan tot verkoop van de Tiger Cat-poppen
auteursrechtinbreuk te vermijden .... [J]uist wanneer men zich in een onbekende
branche begeeft dient men extra zorgvuldigheid in acht te nemen en zich op de hoogte
te stellen van de in die branche gebruikelijke rechten en verplichtingen.' Ook het
verweer van onbekendheid met de Garfield-figuur ging niet op. Ten tijde van de
verkoop van de Tiger Cat-poppen was Garfield in de speelgoedbranche al bekend. Van
der Meulen had ter zake onderzoek moeten doen. De rechtbank komt tot de slotsam dat
'Van der Meulen door geen enkele vorm van onderzoek te verrichten zich willens en
wetens bloot heeft gesteld aan de niet denkbeeldige kans dat auteursrechtinbreuk zou
worden gemaakt, en aldus niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genornen,
hetgeen leidt tot de vaststelling dat Van der Meulen schuld heeft aan de onderhavige
auteursrechtinbreuk. '

17 Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 November 1992 betreffende het verhuurrecht. het
uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (Pb. L 346/61).

Deze richtlijn is in het Nederlandse recht germplementeerd bij Wet van 21 december 1995, Stb. 651
en 653 (in werking getreden 29 december 1995)

18 Zie Rb. Amsterdam 16 september 1987 BIE 1988. p.279-28I. r.o.5 (TexoprintlSnoek).
19 Rechtbank Leeuwarden 16 maart 1989 BIE 1990, p.329-332 (Garfield). Zie ook Rechtbank 's

Hertogenbosch 21 januari 1944 NJ 1946, 135 (Hummel)
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6.3.3 Conclusie met be trekking tot de verspreider

Bij de strafrechtelijke verspreidingsdelicten wordt meer aangeknoopt bij de daadwerke-
lijke kennis die een verspreider heeft. Nader onderzoek behoeft eerst ingesteld te
worden, indien daartoe concrete aanwijzingen zijn. In het auteursrecht komt het niet
verrichten van onderzoek al gauw neer op 'voorwaardelijk opzet' op auteursrechtin-
breuk. Het maakt daarbij niet uit of er een concrete aanwijzing bestond dat er
auteursrechtelijk iets niet in de haak zou zijn. Ook ten aanzien van beginnelingen in een
branche wordt niet coulant opgetreden. Op hen rust evenzeer een onderzoeksplicht.
Overigens is het bestaan van een zo brede onderzoeksplicht niet gebaseerd op het feit
dat een verspreider steeds toestemming nodig heeft van de rechthebbende. Door
uitputting zal een dergelijke toestemming juist eerder als uitzondering aangemerkt
moeten worden dan als rege\.

6.4 De kabelnetbeheerder

Met name in de auteursrechtelijke literatuur wordt nog weI eens aandacht besteed aan
(het ontbreken van) analogie tussen de kabelnetbeheerder en de Internetaanbieder."
Om de merites van een dergelijke analogie te kunnen beoordelen wordt in deze
paragraaf aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de kabelnetbeheerder. Omdat
de positie en rol van de kabelnetbeheerder in sterke mate wordt bepaald door he!
mediarecht wordt daaraan eerst aandacht besteed.

6.4. J De mediawet en de telecommunicatiewet

In de mediawet en telecommunicatiewet wordt de kabelnetbeheerder aangeduid als
aanbieder van een omroepnetwerk." Ik gebruik hier kortheidshalve de term kabelnetbe-
heerder; een verschil in betekenis is niet bedoeld. Indien de kabelnetbeheerder een
gemeente is zal zij zich in technisch opzicht beperken tot het ter beschikking stell en
van de 'uitzendcapaciteit' aan een kabelmaatschappij. Deze laatste zal de capaciteit
gebruiken om programma's uit te zenden.
De positie van de kabelnetbeheerder is drastisch veranderd door de wijziging van de
Mediawet in 1997 ter uitvoering van de in 1995 verschenen Notitie Liberalisatie

20 Hugenholtz 1995, p.519. Visser 1996, p.159 en Hugenholtz 1998, p.227-228.
21 'Aanbieder van een ornroepnetwerk' wordt in art. I sub r Mw gedefinieerd als 'de natuurlijke persoon

of rechtspersoon die uitzendcapaciteit door middel van een ornroepnetwerk ter beschikkingstelt'. Deze
- juridisch-technische - definitie geeft niet een volledige karakterisering van de rol die de
kabelnetbeheerder in de praktijk speelt. De kabelnetbeheerder is bijvoorbeeld op grond van art. 82i Mw
verplicht de uitzendcapaciteit te (doen) gebruiken voorde doorgifte van een basispakket, hetgeen stellig
verder gaat dan het enkele ter beschikking stellen van capaciteit.
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Mediawet." De strikte scheiding die voordien werd gemaakt tussen dienstenaanbieders
(omroepen) en infrastructuurbeheerders (kabelnetbeheerders) is opgeheven. Dat
betekent dat een kabelnetbeheerder naast het doorgeven van andermans programma's
ook eigen programma's kan verzorgen." Bovendien heeft hij de mogelijkheid om
programma's van derden te verkorten, eigen reclame-boodschappen in te voegen of (uit
de ether of van een satelliet ontvangen) programma's op een later tijdstip uit te zenden,
het zogenaamde time-shifting.
Tegenover de toegenomen mogelijkheden staat op het vlak van de traditionele
doorgifte-taak de verplichting om een zogenaamd basispakket uit te zenden (art. 8.11id
1 Tw en art. 82i MW).24De Mediawet stelt eisen aan de wijze van uitzending en de
invulling van het basispakket en aan de abonnementskosten die de kabelnetbeheerder
maximaal aan de aangeslotenen in rekening mag brengen. Voor dit boek zijn met name
de regels rond de wijze van uitzending en de samenstelling van het basispakket van
belang. De kabelnetbeheerder geeft aile programma's uit het basispakket ongewijzigd,
onverkort en gelijktijdig met deoorspronkelijke uitzending door aan aile aangeslotenen
op het kabelnet. Vanuit aansprakelijkheidsperspectief bezien is het van belang op te
merken dat de kabelnetbeheerder geen bemoeienis heeft met de inhoud van program-
ma's in het basispakket, nadat eenmaal de beslissing is genomen een programma door
te geven. Het aanknopingspunt voor een aansprakelijkstelling zal zich met betrekking
tot het basispakket derhalve al snel concentreren op de selectie van de programma's in
het basispakket. Hoe vindt de selectie van de programma's uit het basispakket plaats?
Een basispakket bestaat uit tenminste vijftien televisieprogramma's voor algemene
ornroep en tenminste vijfentwintig radioprogramma's voor algemene ornroep. In de
keuze van de eerste vijftien televisieprogramma's en de eerste vijfentwintig radiopro-
grarnrna's is de beheerder niet vrij. De in art. 82i sub a tot en met e Mw genoemde
programma's moet de beheerder in ieder geval uitzenden naar aile aangesloten
abonnees. Voor de televisie zijn dit de programma's van de Nederlandse en de
Nederlandstalige Belgische publieke omroepen en, mits voorhanden, een gemeentelijk
en/of provinciaal programma. Hier is sprake van in de wet vastgelegde must carry
rules, die inhoudelijk programma's voorschrijven. Voor de overige programma's geldt
een ander regime. Uitgaande van de voor televisie genoemde programma's gaat hier
dus (afhankelijk van het aantal publieke lokale en regionale programma's) nog om acht
a tien televisieprogramma's die nodig zijn om de 'vijftien' vol te maken. In gemeenten
waar een kabelnetwerk aanwezig is, stelt de gemeenteraad een programmaraad in. Zij
adviseert de kabelnetbeheerder welke overige programma's voor algemene ornroep hij

22 Kamerstukken 111994/95, 23 968. nr.9 (Noli lie Liberalisatie Mediawet) en de Wei van 5 juli 1997 101

wijziging van bepalingen van de Mediawet. de Wet op de telecornmunicatievoorzieningen en de Radio-
Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de liberalisering van de rnediawetgeving, Sib. 1997,336,
in werking getreden op 1 september 1997.

23 Zie art. 82h aanhef en sub b Mediawet. De beheerder van een omroepnetwerk zal weI - net als een
comrnerciele omroepinstelling - toestemming van het Commissariaat van de Media moet verkrijgen
voor het uitzenden of doen uitzenden van een door haar verzorgd programma.

24 De Mediawet gebruikt de term 'uitzenden' voor de doorgi fte via een omroepnetwerk (=kabelnetwerk).
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uitzendt om de vijftien televisieprogramma's en vijfentwintig radioprogramma's vol
te maken (art. 82k lid 1MW)25.Dit advies is niet vrijblijvend; de kabelnetbeheerder kan
slechts om zwaarwichtige redenen afwijken van het ad vies van de programmaraad over
de invulling van deze programmaruimte (art. 82k lid 2 Mw). Het niet kunnen
verkrijgen van auteursrechtelijke overeenstemming kan een legitieme reden zijn voor
de kabelnetbeheerder om af te wijken van het advies van de programmaraad om een
bepaald programma door te geven in het basispakket." In de keuze van het zestiende
en volgende televisieprogramma of het zesentwintigste en volgende radioprogramma
in het basispakket is de kabelnetbeheerder vrij." Het dient daarbij wei te gaan om -
mediarechtelijk - legaal uitgezonden programma's (art. 82h sub a Mw). Programma'
s van etherpiraten mogen niet worden doorgegeven." Met betrekking tot de invulling
van pluspakketten is de kabelexploitant volledig vrij.29
Concluderend kan gezegd worden dat de kabelnetbeheerder onder de huidige mediawet
een groot aantal rollen kan vervullen. Hij kan een leverancier van uitzendcapaciteit
zijn, programma's van derden doorgeven en ook eigen programma's verzorgen. Ten
aanzien van het doorgeven van programma's bestaat een groot aantal regimes,
varierend van wettelijk vastgelegde must carry rules, via adviezen van programmara-
den en verplichtingen tot gelijktijdig, ongewijzigd en onverkort uit te zenden tot
volledige vrijheid, bij pluspakketten, door bijvoorbeeld eigen recJameboodschappen
in andermans programma's in te voegen.

6.4.2 De aansprakelijkheid op basis van her auteursrecht

Op programma's rust een groot aantal rechten. In de eerste plaats is hierbij te denken
aan de auteursrechten en naburige rechten van omroeporganisaties. Daamaast zijn er
nog talloze rechthebbenden, zoals componisten, tekstdichters, bedenkers van
programmaformules, uitvoerend kunstenaars etc. die rechten hebben op onderdelen van
programma's. Het is voor de kabelbeheerder derhalve van groot belang te weten of
uitzending van programma's over zijn net naar de aangeslotenen een openbaarmaking
in auteursrechtelijke zin oplevert. Ik laat de nabuurrechtelijke kwesties hier buiten
beschouwing en be perk mij tot het auteursrecht.
Met betrekking tot de vraag of een programma dat de kabelnetbeheerder zelf verzorgt
een openbaarmaking oplevert heeft nooit twijfel bestaan dat dit inderdaad zo is. Ten
aanzien van de gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte doorgifte van programma's
zijn in het verleden wei problemen gerezen rond het openbaarmakerschap van

25 Art. 82k Mw is in wetsvoorstel 24 808 ingevoegd bij Nota van Wijziging lKamerstukken 1/ 1995/96,
24808. nr.5).

26 Kamerstukken II 1996/97, 24 808, nr.5, p. 21 (Nota naar aanleiding van het Verslag): zo ook:
Kamerstukken 11996/97, 24 808, nr.227b, p.5 (Nota naar aanleiding van het Verslag).

27 Net als andere programma's in het basispakket moeten zij gelijktijdig, ongewijzigd en onverkort
worden doorgegeven.

28 Kamerstukken 1/ 1996/97, 24 808, nr.3, p.4 (MvT).
29 Ook in pluspakketten mogen uiteraard geen etherpiraten worden doorgegeven.
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kabelnetbeheerder. Kon een centrale antenne-inrichting irnrners niet gezien worden als
een vervanging voor een individuele antenne? Gold dit niet eens te meer, indien in het
gebied waarin het kabelsignaal ontvangen wordt ook de oorspronkelijke etheruitzen-
ding met een individuele antenne te ontvangen is? Werd er wei een nieuw publiek
bereikt? Was er niet sprake van een dubbele betaling door de kijker met betrekking tot
binnenlandse etheruitzendingen? De kijker betaalt kijk- en luistergeld; de ornroepen
wenden de opbrengst daarvan onder andere aan om auteursrechtelijke vergoedingen
te betalen. Daarnaast betaaIt de kijker de kabelnetbeheerder een vergoeding die - in
geval zijn activiteiten auteursrechtelijk relevant zijn - mede wordt aangewend om
auteursrechtelijke vergoedingen te betalen voor rechtstreekse kabeldoorgifte van de
etheruitzending. De kijker 'consumeert' de in de prograrnrna's opgenomen werken
echter slechts een keer. Aan de ander kant staan de Berner Conventie (en het daarop
baserende art. 12 lid 6 Aw), die in de kabeldoorgifte wei een aparte openbaarmaking
zien, tenzij de kabeldoorgifte geschiedt door het 'organisme d' origine', dat wil zeggen
de ornroep die de primaire uitzending verzorgt. De Hoge Raad gaat in haar arrest van
30oktober 1981 uitgebreid in op de totstandkomingsgeschiedenis van de art. 11 bis lid
1 sub 2 van de herziene Berner Conventie." Hieruit is haar gebleken dat het 'autre
organisme' -criterium het oorspronkelijk voorgestelde 'nieuw publiek' -criterium heeft
vervangen. Het 'nieuw publiek' -criterium mag derhalve niet gebruikt worden bij
toepassing van art. l lbis lid 1 sub 2 Be. Kortorn, rechtstreekse kabeldoorgifte is een
openbaarmaking, tenzij dit geschiedt door hetzelfde organisme dat ook de primaire
openbaarmaking verzorgde. Het dubbele betalingsargument of de 'geen nieuw
publiek' -redenering missen ten aanzien van cornmerciele ornroep en buitenlandse
zenders feitelijke grondslag. Bij binnenlandse zenders wordt toesternming verleend
voor kabeldoorgifte tegen het nultarief."
AIleen buitenlandse rechthebbenden kunnen zich rechtstreeks op de BC beroepen. Is
de uitleg van art. 11bis BC ook van belang voor Nederlandse rechthebbenden? De
Nederlandse auteurs wet is naar aanleiding van de herziening van de BC aangepast: in
de jaren zeventig er is een bepaling (art. 12 lid 4 van de toenmalige Auteurswet)
ingevoerd, luidende: Ais afzonderlijke openbaarmaking wordt niet beschouwd de
gelijktijdige uitzending van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk
door hetzelfde organisme dat dat programma oorspronkelijk uitzendt (art. 12lid 6 Aw).
Moet deze bepaling op dezelfde manier uitgelegd worden als de overeenkomstige
bepaling in de Berner Conventie? De regering had zich bij de totstandkorning van de
bepaling een sterk voorstander betoond van het 'nieuw publiek' -criterium. De Hoge
Raad overweegt echter dat "a. deze opvatting niet strookt met de aan art. 11bis lid 1 sub
2 BC te geven uitlegging, en b. de bedoeling van de Regering is geweest een met die
bepaling strokende regeling in de Auteurswet 1912 neer te leggen en c. de gesignaleer-

30 HR 30 oktober 1981 NJ 1982.435. m.nt. van Nieuwenhoven-Helbach. De Hoge Raad heeft over
dezelfde casus nog een tweede keer geoordeeld: HR 25 rnei 1984 NJ 1984, 697, m.nt. Van
Nieuwenhoven-Helbach.

31 Mom 1990, p.103.
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de opvatting van de Regering niet in de wet tot uitdrukking is gebracht". De opvatting
van de regering is derhalve niet van belang voor de uitleg van de bepaling en ook voor
binnenlandse rechthebbenden geldt het 'autre organisme' -criterium.
De Hoge Raad hield zich in dit arrest nog op de vlakte over de openbaarmakingsvraag
bij kleine kabelnetten, de zogenaamde gemeenschappelijke antenne-inrichtingen. Men
zou zich ten aanzien van deze inrichtingen namelijk kunnen afvragen of zij niet met de
antennes van individuele ontvangers vereenzelvigd moeten worden. De Hoge Raad
beantwoordt deze vraag in haar arrest van 24 december 1993 ontkennend." De - in
deze proefprocedure betrokken - draadornroepinrichtingen maakten gebruik van een
zelfstandig distributienet waarmee langs kabels radio- en televisie-uitzendingen naar
derden worden doorgeleid die hun ontvangstinstallatie daarop kunnen aansluiten. Dat
betekent dat er sprake is van zelfstandige tussengeschakelde activiteiten niet van een
inrichting die met de ontvangstinstallatie kan worden vereenzelvigd.
In de jaren tachtig is de vraag gerezen of de kabelnetbeheerder KTA verplicht is om
zijn systeem af te sluiten op de momenten dat hij zelf niet uitzendt, toen bleek dat
kabelpiraten met een zwakke zender hun illegale programma's gericht instraalden op
de centrale antenne van de kabelnetbeheerder. De apparatuur van de kabelnetbeheerder
leidde het signaal van de kabelpiraat dan door naar de aangeslotenen. De piraten
gebruikten een zwakke zender om de opsporing ervan te bemoeilijken. Dit had tevens
het gevolg dat slechts zeer weinig mensen in staat waren het ethersignaal van de piraat
rechtstreeks via hun individuele antenne te ontvangen. De Hoge Raad kreeg de
gelegenheid zich over het openbaarmakerschap van KT A uit te laren" Zij paste ook
in deze casus het 'autre organisme' -criterium toe. De Hoge Raad las in het arrest van
het Hof dat de kabelnetbeheerder niet als het organisme was aan te mer ken dat de
radio- of televisie-uitzending verricht in de zin van art.l2lid 4 (nu:6) Aw. KTA had
voorts in een middel aangevoerd dat zij niet als openbaarmaakster aangemerkt kon
worden, omdat zij zelf geen handelingen had verricht. Het waren juist de piraten
geweest die hier een openbaarmaking verricht hadden. De Hoge Raad oordeelde echter
dat het Hof had vastgesteld dat de apparatuur van KT A de van de piraten ontvangen
signalen bewerkt, versterkt en via het kabelnet doorgeeft aan al haar abonnees te
Amsterdam. De activiteit van KT A bestaat in het in werking doen zijn van haar
apparatuur. Door die activiteit zijn de abonnees in staat de films van de rechthebbenden
op hun scherm te ontvangen. Aldus redenerend had het Hof terecht kunnen oordelen
dat er sprake was van een openbaarmaking door KT A. Dat voor KT A kosten
verbonden waren aan het afschakelen van hun apparatuur kon aan het oordeel dat hier
sprake was van een openbaarmaking niet afdoen.
Naar aanleiding van de uitspraken van de Hoge Raad hebben (overkoepelende)
organisaties van rechthebbenden en kabelnetbeheerders - daartoe aangespoord door de
overheid - een (kader)overeenkomst gesloten en hebben zij modelovereenkomsten

32 HR 24 December 1993 NJ 1994,641, m.nt. J.A. Spoor, RvdW 1994, 16.
33 HR 14januari 1983 NJ 1984,696, rn.nt. Van Nieuwenhoven-Helbach (te vinden onder NJ 1984,697).
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opgesteld over licenties voor radio- en televisiedoorgifte van beschermde werken." De
modelovereenkomsten worden gehanteerd door individuele kabelnetbeheerders en
rechthebbenden (omroeporganisaties en auteursrechtenorganisaties).

Hoe verhoudt zich het openbaarmakerschap van de beheerder met de verplichte
doorgifte van een basispakket? De mediarechtelijke doorgifteplicht ontslaat de
kabelbeheerder niet van de plicht om de auteursrechten met betrekking tot de
(mediarechtelijk verplichte) doorgifte van programma's te regelen." Decombinatie van
een mediarechtelijke doorgifteplicht en een auteursrechtelijk verbodsrecht kan de
beheerder echter in een moeilijk parket brengen, als rechthebbenden niet bereid zouden
blijken toestemming te verlenen voor doorgifte. Omdat dit een situatie is die zoveel
mogelijk vermeden moet worden, voorziet het recht in een aantal mechanismen die
moeten bevorderen dat kabelbeheerder en rechthebbenden in onderling overleg
overeenstemming bereiken.
De regering kan in het algemeen belang bij AM vB een wettelijke licentie invoeren voor
openbaarmaking van werken via radio- of televisieuitzendingen (art.17a lid 1 AW).36
Tot nu toe is nooit gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om een dergelijke AMvB af
te kondigen. Maar het bestaan van de mogelijkheid daartoe is voor rechthebbenden en
kabelnetbeheerders een prikkel om in onderling overleg totovereenstemming te komen
over licenties. De Europese kabel- en satellietrichtlijn beoogt het auteursrecht met
betrekking tot gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte kabeldoorgifte van program-
ma's die in andere lidstaten via de ether zijn uitgezonden of via de satelliet zijn
uitgezonden te harmoniseren. Aangezien het uitgangspunt van de richtlijn is dat
partijen door onderhandelingen tot een (contractuele) oplossing moeten komerr". kan
de regering haar bevoegdheid van art. 17a lid 1 Aw niet meer uitoefenen ten aanzien

34 Zie Mom 1990, p.259 e.v.
35 Naar aanleiding van klachten (van de vaste Comissie voor OCW uit de Tweede Kamer) dat de

oorspronkelijk in het wetsvoorstel opgenomen plicht zes buitenlandse zenders door te geven in strijd
zou zijn met de kabel en satellietrichtlijn beantwoordde de regering in de Nota naar aanleiding van het
verslag als voigt: "De klacht dat de aanvankelijk voorgestane regeling van de doorgifteplicht in strijd
zou zijn met de EU-richtlijn «Satelliet en kabel» onderschrijft het kabinet niet. Deze richtlijn en de
daarop gebaseerde recente wijziging van de Auteurswet 1912 staan het opnemen van een
doorgifteverplichting in de Mediawet niet in de weg. Auteursrecht en mediarecht volgen hier
gescheiden trajecten. De mediawettelijke plicht die de kabelexploitant wordt opgelegd, doet niets af
aan de auteursrechten. Zonder toestemming van rechthebbenden kan van doorgifte geen sprake zijn."
(Bron: Kamerstukken 1I1995/96, 24 808, nr. 5, p.19).

36 Degenen die op basis hiervan werken door uitzending - kabeldoorgifte daaronder begrepen - openbaar
maken moeten de persoonlijkheidsrechten van de makers eerbiedigen en aan de rechthebbenden een
billijke vergoeding betalen. Vergelijk in dit verband art. 121id I sub 5 Aw dat enkele voorbeelden van
openbaarmakingen geeft, onder andere: 5°. het uitzenden van een in een radio- oftelevisieprogramma
opgenomen werk door middel van een satelliet of andere zender of een omroepnetwerk als bedoeld in
artikel 1.1, onderdeel o. van de Telecommunicatiewet.

37 Zie bijvoorbeeld overweging 9 en 27 en art. 8 Kabel- en satellietrichtlijn.
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van de grensoverschrijdende situaties, waarop de Kabel- en satellietrichtlijn van
toepassing is."
Het bestaan van de hiervoor genoemde modelovereenkomsten draagt bij aan het
bereiken van overeenstemming. In verband met must carry rules moet in het bijzonder
gewezen worden op art. 5 Modelovereenkomst voor kabeltelevisie, welk artikel
voorziet in de mogelijkheid dat rechthebbenden in uitzonderlijke gevallen hun
toestemming tussentijds kunnen intrekken. Deze bevoegdheid kan echter niet met
betrekking tot de programma's van de Nederlandse landelijke publieke omroep worden
uitgeoefend.
Ter implementatie van de Kabel-en satellietrichtlijn is de Nederlandse auteurswet
aangevuld met enkele bepalingen - in de art. 26a tot en met 26c Aw - over de
uitoefening van kabelretransrnissierechten." Deze bepalingen hebben in zoverre een
ruimere strekking dan de richtlijn dat zij niet slechts betrekking hebben op de
kabeldoorgifte van programma's die afkomstig zijn uit andere EG-lidstaten, maar ook
op kabeldoorgi fte van binnenlandse programma's en programma's afkomstig uit derde
landen." Het recht om toestemming te verlenen voor gelijktijdige, ongewijzigde en
onverkorte kabelretransmissie kan aileen collectief worden uitgeoefend. In de praktijk
hebben de auteursrechtenorganisaties die reeds betrokken waren bij de modelovereenk-
oms ten deze taak op zich genomen. Zij kunnen overigens ook optreden ten behoeve
van rechthebbenden die hen daartoe geen opdracht hebben verstrekt (art. 26a lid 2
AW).41 Omroeporganisaties kunnen hun rechten overigens weI nog zelfstandig
uitoefenen (art. 26a lid 4 AW).42Partijen zijn verplicht de onderhandelingen over de
toestemming voor de gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending te goeder
trouw te voeren en niet zonder geldige reden te verhinderen ofte belernmeren (art. 26b
Aw). Art. 26c Aw voorziet in een mogeJijkheid tot bemiddeling voor het geval partijen
niet op eigen kracht tot resultaten kunnen komen. De berniddelaars zijn bevoegd
partijen voorstellen te doen. Hebben geen van de partijen binnen een terrnijn van drie
maanden na betekening van de voorstellen te kennen bezwaar te maken, dan binden zij
partijen.
Het recht is er op ingericht om zoveel mogelijk te bewerken dat rechthebbenden en
kabelnetbeheerders tot overeenstemming komen overde rechten. Mocht dit niet lukken

38 Zie art. 8 lid 2 Kabel- en satellietrichtlijn en art. 17a lid 3 Aw.
39 Wet van 20 juni 1996, houdende wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten

in verband met richtlijn nr. 93/83/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27
september 1993 tot coordinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige
rechten op het gebied van de satellietomroepen de doorgifte via de kabel (PbEG L 248), Stb.1996, 364,
inwerking getreden op I september 1996.

40 Kamerstukken 111993/94, 23 813, nr.J, p.2-3 (MvD.
41 Art. 6 modelovereenkomst voor kabeltv bevatte ook reeds een regeling voor het zogenaamde

outsidersprobleem. De auteursrechtenorganisaties en omroepen vrijwaren de kabelexploitant onder
bepaalde voorwaarden voor financiele aansprakelijkheid voor claims van outsiders.

42 Als omroeporganisatie kan worden aangemerkt de instelling die omroepprogramma's verzorgt, dat wil
zeggen voorbereidt, samenstelt en uitvoert, en onder haar verantwoordelijkheid uitzendt of doet
uitzenden. (Bron: Kamerstukken 111995196, 23 813, nr.5, p.3 (Nota naar aanleiding van he! Verslag)
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dan kan de kabelnetbeheerder in een dilemma terechtkomen dat wordt veroorzaakt door
de mediarechtelijke must carry rules en het auteursrechtelijk verbodsrecht. Mocht de
kabelnetbeheerder in een conflict hierover verwikkeld raken met auteursrechthebben-
den dan zal de juridische strijd zich waarschijnlijk toespitsen op de vraag aan wie te
wijten is dat de onderhandelingen over de rechten niet tot een goed einde zijn gekomen.
Auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de kabelnetbeheerder is dan niet volledig uit
te sluiten. De stelling dar must-carry-rules aan aansprakelijkheid op grond van de
verspreide inforrnatie in de weg staan lijkt derhalve niet universeel op Ie gaan.

6.5 Postdienst

Met ingang van 28 juni 1998 is TNT Postgroep N.V. (hierna: TPG) de concessiehouder
voor de voorbehouden postale dienstverlening." TPG is in het algemeen niet
aansprakelijk voor de inhoud van postzendingen, omdat TPG noch haar werknemers
op de hoogte zijn van de inhoud van postzendingen. TPG is niet verplicht de aan haar
toevertrouwde postzendingen inhoudelijk te controleren. In veel gevallen zou een
dergelijk controle niet geoorloofd zijn met het oog op het briefgeheim Het briefgeheim
is toepasselijk op het - private - TPG bij wijze van horizontale werking. Dat het
briefgeheim inderdaad horizontale werking heeft is af Ie leiden uit art. 3.1 Besluit
algemene richtlijnen post: 'De houder van de concessie draagt er zorg voor, dat bij de
bedrijfsvoering met betrekking tot het vervoer van postzendingen het grondwettelijk
briefgeheim wordt nageleefd.' Bovendien is de strafbaarstelling van art. 372 Sr naar
aanleiding van de privatisering van de PTT zodanig aangepast dat niet alleen (PTT)
ambtenaren maar een ieder die werkzaam is bij een openbare instelling van vervoer
gestraft kan worden voor - eenvoudig gezegd - schending van het briefgeheim."
Het briefgeheim sluit niet iedere kennisneming van postzendingen uit. In de eerste
plaats kan men natuurlijk den ken aan zendingen waarop het briefgeheim niet van
toepassing is, zoals briefkaarten en drukwerken. In het internationale postverkeer mag
TPG douanecontroles uitvoeren." Indien TPG vermoedt dat een postzending niet
uitsluitend brieven bevat, zal zij deze met toestemming van de afzender of geadresseer-
de openen. De afzender kan toestemrning geven tot opening door de zending van een
zogenaamd douanestrookje te voorzien. Indien een dergelijk strookje niet wordt
aangetroffen vraagt TPG de geadresseerde om toesternming voor opening. Tenslotte
kan de inhoud van een postzending aan het Iicht komen in de gevallen waarin op grond
van de wet opening van postzendingen mogelijk is: bijvoorbeeld opening van
onbestelbare post door de kantonrechter te 's Gravenhage (art. 10 Post wet) ofbij beslag
(art. 11 Postwet). Deze laatste situaties zijn hier minder interessant, omdat zij er niet
toe zullen leiden dat de TPG kennis krijgt van de inhoud.

43 Op 28 juni 1998 is de wet van 14 mei 1998 tot wijziging van de Machtigingswet Koninklijke P1T
Nederland N.Y. en enige andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke P1T
Nederland N.Y. (Stb. 318) in werking getreden (koninklijk besluit van 17 juni 1998, Stb. 362).

44 Vergelijk Kamerstukken flI987/88, 20 371, nr.3. p.2-3 (MvT).
45 Art.42 Aigemeen Postverdrag, Stb. 1994.232.
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TPG is als concessiehouder verplicht om voor een ieder in het gehele land tegen
vergoeding het vervoer van postzendingen te verrichten." De Postwet noemt een
beperkt aantal gronden voor weigering van het vervoer van een postzending (art. 21id
3 Postwet). TPG weigert vervoer, indien het vervoer strijdig is met de wet of gevaar
oplevert voor personen of zaken en zij kan weigeren indien het vervoer strijdig is met
de eisen die met het oog op een doelmatige vervoer in de algernene voorwaarden
worden gesteld. Van deze weigeringsgronden is de eerste de interessantste. Mag de
PTT slechts weigeren op gronden aan de Postwet ontleend of mag zij ook weigeren op
basis van andere wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld die over uitingsdelicten. De
Roos, Schuijt en Wissink gaan er van uit dat de inhoud geen grond voor vervoerswei-
gering mag zijn."
Tijdens de pariementaire behandeling van de (oude) Postwet 1954 ontstond discussie
over de vraag of voorzien moest worden in een weigeringsgrond, inhoudende dat
gevaar voor de goede zeden te duchten was. De telegraaf- en telefoonwet 1904 voorzag
wei in deze weigeringsgrond," maar het kabinet wilde hem niet overnemen in de
Postwet 1954, omdat 'de beoordeling van hetgeen al dan niet toelaatbaar zou moeten
worden geacht in de praktijk dikwijls tot grote moeilijkheden aanleiding zou kunnen
geven. Immers het Staatsbedrijf de P.T.T. is in eerste aanleg een vervoersbedrijf en als
zodanig niet de aangewezen arbiter in gevallen, als hier bedoeld' .49 De Karner had er
echter moeite mee dat de mogelijkheid open bleef dat het Staatsbedrijf der PTT
pomografie zou vervoeren zonder dat daartegen iets te doen was." Bovendien zouden
de door de regering aangevoerde beoordelingsproblemen zich ook voordoen bij de wei
opgenomen weigeringsgronden: gevaar voor de veiligheid van de staat en de open bare
orde'. Dit laatste bezwaar kon de Minister niet ontkrachten. Ten aanzien van het eerste
bezwaar wees de Minister er op dat op basis van de Wetboeken van Strafrecht en van
Strafvordering opgetreden kon worden tegen strajbare onzedelijke inhouden, zoals
inhouden die aanstotelijk voor de eerbaarheid zijn (art. 240 Sr). Daarmee werden
weliswaar niet aile onzedelijke stukken getroffen, maar dat mocht geen bezwaar heten.
'Aangezien deze bepalingen [van het Wetboek van Strafrecht (M.S.)] moeten worden
geacht voor het hele maatschappelijke leven bescherming te geven tegen pornografie,
komt het niet juist voor, aan het vervoerbedrijf nog een subtieler discriminatie op te
leggen. ,51 Daarmee bleef echter nog de vraag open wat de rol van de PIT was bij
strafbare pornografie. Tijdens de mondelinge behandeling werpt de Minister hier enig

46 Zie art. 2 leden I en 2 Postwet.
47 de Roos, Schuijt & Wissink 1996. p.168 -170.
48 Zie art. 14 van Telegraaf en telefoonwet 1904. SIb. 7. In het voorlopig verslag was van parlernentaire

zijde gewezen op de praktische problemen van stuiting of weigering van telefoongesprekken wegens
de inhoud ervan. De Minister staple in de MvA lakoniek over deze bezwaren heen. Desnoods rnoesten
maar 'aile gesprekken door bevoegde personen worden gecontroleerd'! Bran: Bijl. Handelingen II
1902/03.57. nr.4. p.14 (VV) en nr.5, p.21 (MvA).

49 Bijl. Handelingen II 1953/54.3300. no.S, p.4 (MvT).
50 Bijl. Handelingen II 1953/54. 3300. no. I I. p.3 (VV).
51 Bijl. Handelingen 111953/54.3300. no.12, p.4 (MvA).
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licht Op.52Hij zegt dat 'indien tijdens de behandeling door de postdienst stukken van
kennelijk onzedelijke aard worden opgemerkt, deze stukken in handen van justitie
worden gesteld. In dubieuze gevallen wordt het oordeel gevraagd van het Bureau
Criminele Voorlichting van het Ministerie van Justitie, aan welks oordeel PTT zich
refereert.' Hoe deze handelwijze zich verhoudt tot de vervoerstaak van de PTT wordt
helaas niet vermeldt." Voor een wettelijke verplichting van de PIT om stukken op hun
zedelijk karakter te keuren blijkt de Minister echter niets te voelen: 'Daarbij komt nog,
dat bij het massale vervoer van een groot aantal stukken, die niet de overkomst mogen
vertragen van een groot aantal stukken, het onzedelijke karakter niet wordt ontdekt,
zodat een wettelijke verplichting reeds uit dezen hoofde door PTT niet zou kunnen
worden nagekomen. De inhoud van aile gesloten stukken b.v. is aan de waameming
van PTT onttrokken. ,54

Dat de inschakeling van justitie geen droge theorie was, bleek in 1968 toen de PIT in
enkele gevallen aangifte had gedaan van mogelijke overtreding van art. 240 Sr.55 Bij
het vaststellen van de inhoud van uit Scandinavie afkomstige postzendingen met het
oog op douane-aangifte had de ze namelijk geschriften en atbeeldingen aangetroffen
die vermoedelijk aanstotelijk voor de eerbaarheid waren. De betreffende stukken
werden niet aan de geadresseerden uitgereikt. Een van de over deze kwestie gestelde
kamervragen betrof dejuridische grondslag van de niet-uitreiking c.q. inbeslagneming.
De verantwoordelijke ministers wezen op art. 162 Sv op grond waarvan ambtenaren -
zoals PIT-ers destijds - verplicht zijn tot aangifte van - bepaalde - strafbare feiten en
in het verlengde daarvan tot overlegging van de tot de zaak betrekkelijke stukken. De
Officier van Justitie kon - indien hij van oordeel was dat er inderdaad een strafbaar feit
was begaan - overgaan tot inbeslagnerning (art.94 Sv) in verband mel een mogelijke
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer. Als hij daarentegen oordeelde dat
er geen grond voor (verdere) vervolging aanwezig was, werden de stukken teruggege-
yen aan de PTT. Die ging vervolgens over tot uitreiking aan de geadresseerden, tenzij
de stukken - volgens de Officier van Justitie - aanstotelijk voor de eerbaarheid waren.
In dat geval werden ze vernietigd, omdat het Wereldpostverdrag uitreiking of
terugzending van 'objets obscenes ou irnmoraux ' verbood. Over de vervoerstaak van
de PTT of de weigerings- en stuitingsgronden werd niets gezegd. Dat was weI het
geval in 1986 bij de beantwoording van kamervragen over de ophouding door de PTT
van de verzending van het weekblad Blue6 Deze ophouding yond plaats, opdat de PIT
het oordeel van een Officier van Justitie kon inwinnen. Op basis van het oordeel van
deze zou de PIT beslissen of zij tot stuiting of weigering over zou gaan. Op een

52 Handelingen II 1954/55. p.30 12.
53 Volgens art. I lid I Postwet 1954 is de Staal 'met uitsluiung van anderen bevoegd 101 en belast met het

vervoer van brieven tegen vergoeding'. 'De Staal doet het in her eerste lid bedoelde vervoer verrichten
door het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonic.' aldus het tweede lid van art. 1 Postwet
1954.

54 Handelingen II 1954/55, p.3012.
55 Aanhangsel Handelingen I 1968/69, nr.43 en Handelingen I 1968/69, p. 444-446 en p. 471.
56 Aanhangsel Handelingen II 1985/86, nr.887.
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desbetreffende vraag antwoordde de staatssecretaris dat de PTT zich terughoudend
opstelt bij de toepassing van art. 1 lid 4 Postwet, in verband met het feit dat deze
regeling een uitzondering is op de algemene aanneern- en vervoersplicht die haar is
opgelegd.
Het beeld dat uit deze 'geschiedenis' spreekt is mijns inziens dat TPG in beginsel niet
aansprakelijk is vanwege de inhoud van door haar vervoerde brieven, stukken of
pakketten. In verreweg de meeste gevallen draagt TPG geen kennis van de inhoud van
door haar vervoerde postzendingen. Indien het briefgeheim van toepassing is, mag zij
zelfs geen kennis nemen van de inhoud. Het ontbreken van kennis van de inhoud staat
aan aansprakelijkheid in de weg. In die gevallen waarin TPG wei kennis verkrijgt van
de inhoud, rust op TPG geen plicht om de inhoud diepgaand te controleren op
legaliteit. Een dergelijke plicht zou zich ook niet goed verdragen met haar vervoer-
splicht en de daarbij te betrachten snelheid." Wei is denkbaar dat TPG in zeer
incidentele gevallen toevallig stuit op een - onmiskenbaar - verdachte inhoud. Gezien
de grote hoeveelheden poststukken die TPG dagelijks verwerkt en de hoge autornatise-
ringsgraad zullen dergelijke gevallen niet vaak voorkomen. Maar als ze zich voordoen
ontstaat een moeilijke situatie: TPG moet beslissen of zij het stuk verder bestelt of dat
zij het vervoer ervan weigert. In de praktijk wordt deze situatie opgelost door het
oordeel van een Officier van Justitie te vragen. Afgaande op de beantwoording van de
kamervragen uit 1986, levert een dergelijk - tijdelijk - ophouden geen vervoersweige-
ring op. Komt de OvJ tot het oordeel dat er inderdaad van strafbare inhoud sprake is,
dan is TPG niet aansprakelijk; zij heeft imrners gedaan wat van haar verwacht mocht
worden. Wat haar vervoersplicht betreft zal zij zich doorgaans kunnen beroepen op de
weigeringsgrond dat vervoer strijdig is met de wet: het vervoer zou haar immers
medeplichtig maken aan het betreffende strafbare feit. Daarenboven kan de toepassing
van dwangmiddelen - met name inbeslagneming - door justitie iedere feitelijke
mogelijkheid om te vervoeren sowieso ilIusoir maken. Komt de OvJ tot het oordeel dat
van geen strafbaarheid sprake is, dan zal TPG - alsnog - aan haar vervoersplicht
voldoen door het stuk uit te reiken. lndien het Aigemeen postverdrag uitreiking en
retoumering verbiedt, dan gaat zij tot vernietiging over. De wettelijke vervoersplicht
wijkt in dit geval voor een rechtsregel van hogere orde."
Mogelijkerwijze ligt er wei nog een probleem bij art. 373 Sr: een PTT-er mag niet een
brief, stuk of pakket afgeven aan een ander dan de rechthebbende, dus ook niet aan de
OvJ tenzij deze bevoegdheden hanteert waardoor hij als rechthebbende - in de zin van
art. 373 Sr - aangemerkt kan worden." De problemen ontstaan omdat de wederrechte-
lijkheid als bestanddeel ontbreekt in de delictsomschrijving van art. 373 Sr, waardoor
iedere opzettelijk afgifte aan een ander dan een rechthebbende strafbaar wordt. Indien

57 Volgens het art. 2.18 Besluit algemene richtlijnen post zal de concessiehouder binnenlandse brieven
die voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden, als regel bestellen op de dag, niet zijnde zon- of
feestdag, volgend op de dag van terpostbezorging.

58 Zie bijvoorbeeld art. 41 lid 7 Aigemeen Postverdrag, Trb. 1994.232.
59 Hetzelfde heeft te gelden voor het in Computercriminaliteit II voorgestelde art. 273b Sr.



86 HOOFDSTUK6

een wettelijke plicht tot afgifte kan worden gevonden, kan TPG zich daarop beroepen
(vergelijk art. 42 Sr). Het zal niet makkelijk zijn een wettelijke verplichting aan te
wijzen ter uitvoering waarvan de afgifte kan plaatsvinden. Werknemers van TPG zijn
immers geen ambtenaren, zodat de aangifte-verplichting van art. 162 Sv niet op hen
van toepassing is.60

6.6 Telecommunicatie-aanbieders

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van telecornmunicatie-aanbieders zal veelal afstuiten
op het feit dat telecommunicatie-aanbieders geen kennis hebben van de informatie die
door hun tussenkomst wordt overgebracht. In het algemeen mogen zij zelfs geen kennis
nemen van gegevens die niet voor hen zijn bestemd." Het enkele overbrengen van
gegevens levert niet een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin op. Onder -
uitzonderlijke - omstandigheden zou een telecornrnunicatie-aanbieder bij wetenschap
van het feit dat een overdracht van gegevens geschiedt in het kader van een inbreukma-
kende openbaarmaking als bevorderaar van auteursrechtinbreuk aangemerkt kunnen
worden. Dit Iijkt echter voor de praktijk van weinig belang te zijn.
Krachtens de Telecommunicatiewet zijn een aantal open bare telecommunicatiediensten
en -voorzieningen aangewezen die voor een ieder tegen een bepaalde prijs en in een
bepaalde kwaliteit beschikbaar moeten zijn." Uitgangspunt daarbij is dat het gewenste
prijs- en kwaliteitsniveau op grond van het normale functioneren van de markt vooreen
ieder beschikbaar is. Op telecommunicatie-aanbieders rust in beginsel geen wettelijke
verplichting tot algemene dienstverlening. Slechts als naar het oordeel van de Minister
van Verkeer en- Waterstaat deze diensten of voorzieningen niet door het normale
functioneren van de markt worden gegarandeerd, kan hij de verzorging van deze
diensten en voorzieningen aan een telecommunicatie-aanbiederopdragen (art. 9.2 TW).
Degene aan wie de dienstverlening is opgedragen kan het leveren of continueren van
de telefoondienst niet weigeren op inhoudelijke gronden (art. 28 en 29 Besluit ONP
huurlijnen en telefonie).
Behalve met verplichtingen tot algemene dienstverlening kunnen telecomrnunicatie-
aanbieders te maken krijgen met de verplichting huurlijnen aan te bieden. Deze
verplichtingen worden aileen opgelegd aan aanbieders met een aanmerkelijk macht op
de relevante markt (art. 7.2 TW). Het besluit ONP huurlijnen en telefonie voorziet weI

60 Een ambtenaar dient niet aileen aangifte te doen. maar ook de tot de zaak betrekkelijke stukken af te
geven aan de Offieier van Justitie of een van diens hulpoffieieren (art. 162 Sv).

61 Vergelijk art. 374bis Sr en het voorgesteldc art. 273d Sr tKamerstukkrn Il 1998/99. 26 671. nrs.I·2
(Computereriminaliteit 11). Denk ook aan het grondwettelijk gegarandeerde briefgeheim (art. 13 lid 2
GrW)

62 Zie art. 9.1 lid I TW en het Besluit universele dienstverlening. Stb. 1998.637. De aangewezen diensten
en voorzieningen zijn: (a) het naar aanleiding van een redelijk verzoek aansluiten op het vaste open bare
telefoonnetwerk op een vaste loeatie en her bieden van toegang tot de vaste open bare telefoondienst:
(b) het beschikbaar stellen van open bare betaaltelefoons: © het beschikbaar stellen van telefoongidsen;
(d) het beschikbaar stellen van een abonnee-inforrnatiedienst.
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in een aantal weigeringsgronden (art. 4,5,6 en 7), maar geen weigeringsgrond die het
mogelijk maakt huurlijnen om inhoudelijke redenen niet aan te bieden.
Gezien de snelheid van gegevenstransport zal een telecommunicatie-aanbieder feitelijk
niet licht op de hoogte geraken van via zijn diensten overgedragen inhouden. Mogelijk
dat opslagdiensten zoals voice-mail en SMS de kans op 'wetenschap' iets vergroten.
In het algemeen zal dit verwaarloosbaar zijn.

6.7 Conc1usie

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van uitgevers en drukkers wordt in beginsellangs
normale strafrechtelijk manier afgewikkeld. Vaak zal een aansprakelijkheid afhangen
van de aanwezigheid van opzet of culpa of van de gegrondheid van een beroep op avas.
Met betrekking tot drukpersdelicten kunnen uitgevers en drukkers zich beroepen op de
cascaderegeling van de art. 53 en 54 Sf. Gezien haar techniekonafhanklijke formulering
- met name door het gebruik van het woord 'drukpers' - is aan te nemen dat deze
regeling in haar huidige vorm niet van belang is voor Intemetaanbieders. Auteursrech-
telijk kunnen de uitgever en de drukker als openbaarmaker onderscheidenlijk
verveelvoudiger worden aangemerkt. Zij dienen zich er van te vergewissen dat zij over
de benodigde toestemming beschikken om hun werkzaamheden uit te voeren.
Voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verspreider zijn de verspreidingsde-
licten van belang. Deze delicten verlangen dat een verspreider weet of emstige reden
heeft om te vermoeden dat de betreffende geschriften een strafbare inhoud hebben. Van
een dergelijk vermoeden is onder andere sprake bij geschriften die afkomstig zijn van
een uitgever met een discutabele reputatie of bij een kennisgeving. In auteursrechtelijk
opzicht is een verspreider een openbaarmaker. Op hem rust een vergewissingsplicht.
De Hoge Raad heeft in 1983 bepaald dat een kabelnetbeheerder auteursrechtelijk
aansprakelijk kan zijn voor doorgifte van programma's die door kabelpiraten op de
antennes van de kabelnetbeheerders worden ingestraald. Het enkele in werking doen
zijn van apparatuur was in deze zaak voldoende voor het aannemen van een
openbaarmakerschap van de kabelnetbeheerder. Deze uitspraak heeft mogeJijk
verreikende consequenties voor de Internetaanbieder die immers ook niet meer doet
dan het in werking doen zijn van zijn computersysteem.
De kabelnetbeheerder is aan bepaalde mediarechtelijke doorgifteplichten gebonden. De
doorgifteplicht ontslaat de kabelnetbeheerder niet van zijn auteursrechtelijke
verantwoordelijkheid. Ook ten aanzien van verplicht doorgegeven programma's dienen
de rechten geregeld te worden. Mocht zich het geval voordoen dat kabelnetbeheerders
en rechthebbenden geen overeenstemming kunnen bereiken over de rechten, dan zal
een conflict hierover zich waarschijnlijk toespitsen op de vraag of de kabelnetbeheerder
- en ook de rechthebbenden - de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij de
onderhandelingen over de rechten. Auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de
kabelnetbeheerder is niet volledig uit te sluiten. De stelling dat must-carry-rules aan
aansprakelijkheid wegens de doorgegeven inhoud in de weg staan lijkt derhalve niet
universeel op te gaan.
TPG is niet aansprakelijk voor de inhoud van een postzending, als zij geen wetenschap
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heeft van de betreffende inhoud. Dergelijke wetenschap ontbreekt doorgaans op grond
van de massaliteit van postzendingen die door haar handen gaan. Een groot aantal
postzendingen valt bovendien onder het briefgeheim, zodat kennisneming sowieso niet
is geoorloofd. TPG is als concessiehouder belast met een wettelijke vervoersplicht.
Indien TPG stuit op een postzending waarvan de inhoud kennelijk onrechtmatig is, kan
zij in een contlict van wettelijke plichten geraken: enerzijds is er de vervoersplicht en
anderzijds is er de plicht niet deel te nemen aan het delict van de afzender. Bij het
kiezen van een oplossing in een dergelijk contlict kiest, dient zij zorgvuldig te werk te
gaan.
Ook bij telecommunicatie-aanbieders zal aansprakelijkheid voor doorgegeven
gegevens doorgaans afstuiten op een gebrek aan wetenschap van de aanwezigheid van
strafbare of onrechtmatige inhouden. Telecornmunicatie-aanbieders mogen zelfs geen
kennis nemen van gegevens die niet voor hen zijn bestemd. In beginsel rust geen
algemene dienstverleningsplicht op telecommunicatie-aanbieders. Onder omstandighe-
den kan de Minister van Verkeer en Waterstaat een telecommunicatie-aanbieder
opdracht geven bepaalde openbare telecornrnunicatiediensten en -voorzieningen aan
te bieden. Ter zake van deze opdracht is niet voorzien in weigeringsgronden die
wei gering om inhoudelijke redenen toelaat. Weigering lijkt slechts mogelijk te zijn,
indien de telecommunicatie-aanbieder in een contlict van wettelijke plichten komt te
verkeren. De diensten ter zake waarvan een opdracht mogelijk is omvatten overigens
geen Intemetdiensten.



Hoofdstuk 7

Toepasselijkheid van strafbepalingen in de Internetomgeving

7.1 Inleiding

In dit eerste hoofdstuk over de strafrechtelijke aansprakelijkheidspositie van
Internetaanbieders wordt enig voorwerk verricht. AlJereerst wordt aandacht besteed aan
enkele kernbegrippen uit strafbepalingen die in het bijzonder van belang zijn voor de
functies die intermediairen op het Internet vervulJen. De kernbegrippen die behandeld
worden, zijn: 'verspreiden', 'openbaar maken', 'openlijk tentoonstelJen', 'openlijk ten
gehore brengen', 'voorhanden hebben' en 'in voorraad hebben', de 'afbeelding', het
'geschrift', het 'voorwerp' en 'gegevens'. De reden voor behandeling is te bezien of
de kernbegrippen toegepast kunnen worden in de omgeving, waarin de Internetaanbie-
ders hun arbeid verrichten, en tot welke problemen hun toepassing aanleiding geeft.
In het volgende hoofdstuk worden aan de hand van het schuldkarakter van het
strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht en daderschapsleerstukken de vragen geschetst
die de kern van het aansprakelijkheidsprobleem van de Internetaanbieder raken.

7.2 Verspreiden

7. 2.1 De inhoud van het beg rip 'verspreiden'

Onder verspreiden wordt verstaan het 'op vele plaatsen tegelijk brengen.' Uit de
rechtspraak kan afgeleid worden dat verschillende vormen van distributie onder het
begrip verspreiding gebracht kunnen worden. Als voorbeelden van verspreidingsvor-
men kunnen - niet uitputtend - de volgende worden genoemd: de verkoop vanuit een
winkel of marktkraam of op een veiling", de postorderdistributie ', het uitdelen van
pamfletten op straat", het verzenden van tijdschriften en de deponering in brievenbus-
sen". Gezien deze voorbeelden heeft het begrip verspreiding een ruim toepassingsbe-
reik. Dit is te illustreren aan de hand van enkele bijzonderheden van verspreiding. Zo
hoeven de verspreide exemplaren bijvoorbeeld niet aile tegelijkertijd 'op verschillende
plaatsen' gebracht te worden. De eerdergenoemde aan Remrnelink ontleende definitie
spreekt weliswaar van 'op verschillende plaatsen tegelijk brengeri', maar dit moet
opgevat worden in die zin dat het resultaat van de verspreidingsactiviteit is, dat
exemplaren zich tegelijkertijd op verschillende plaatsen bevinden. Dit houdt niet in dat
de verspreiding van aile exemplaren ook simultaan dient te geschieden, zoals
doorgaans bij verkoop in de detail handel niet het geval is. Voorts is verspreiding ook

1 NLR art. 113, aant. 3.
2 Zie bijvoorbee1d HR 23 juni 1959 NJ 1960,72 m.nt. B.v.A. Roling.
3 Zie bijvoorbee1d HR 27 December 1893, W. 6452.
4 Zie bijvoorbee1d HR 19 september 1988 NJ 1989, 146.
5 Zie bijvoorbee1d HR 15 juni 1976 NJ 1976,551 m.nt. Th. W. van Veen.
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mogelijk, indien partijen zich niet op dezelfde plaats bevinden, zoals bij postorderdis-
tributie en abonnementen het geval is. Verspreiden kan voorts geadresseerd of
ongeadresseerd plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan verzending van
tijdschriften onderscheidenlijk huis-aan-huis verspreiding. Beide vormen vallen onder
verspreiding.

7.2.2 De inhoud vall het beg rip 'verspreiden' in digitalibus

Gezien de ruime, traditionele interpretatie van verspreiden bestaat er weinig twijfel
over dat verspreiden ook via een elektronisch netwerk kan plaatsvinden. Onder
verspreiden in een elektronisch netwerk versta ik het verschaffen aan velen van de
beschikking over het verspreide. Daaronder is tevens te begrijpen het beschikbaar
stellen, zodat anderen zich zelf de beschikking erover kunnen verschaffen. De hiervoor
genoemde definitie (op vele plaatsen tegelijk brengen) voldoet in een elektronische
netwerkomgeving niet meer. Zij sluit teveel aan bij de notie van plaats, i.e. een notie
die in een elektronische netwerkomgeving sterk aan betekenis inboet. Het concept
'beschikking over' is beter bruikbaar in de digitale omgeving. Wat onder beschikking
verstaan moet worden in een elektronische netwerkomgeving behoeft even weI nog
verduidelijking. Ik sluit hiervoor aan bij hetgeen ik daaronder versta bij 'in voorraad
hebberi' en 'voorhanden hebberi'. Men heeft de beschikking over 'gegevens', indien
men onmiddellijk of middellijk over gegevens kan beschikken en men een zeker
handelingsvermogen bezit met betrekking tot de gegevens. Het bestaan van een
handelingsvermogen kan in een geautomatiseerde omgeving blijken uit de gebruiksbe-
voegdheden die men met betrekking tot de gegevens heeft. Met name bevoegdheden
tot het wissen of veranderen van de gegevens of tot het toevoegen van andere
gegevens, duiden op een handelingsvennogen. Gebruiksbevoegdheden die beperkt zijn
tot het kennis nemen en kopieren van gegevens zullen daartoe in het algemeen niet
toereikend zijn.
In elektronische netwerken kan onderscheid gemaakt worden tussen verspreidingswij-
zen die bestaan in het beschikbaar stellen van gegevens, waarna de belangstellende zich
op eigen initiatief de beschikking over de gegevens kan verschaffen en de verspreiding
waarbij de verspreider zelf de gegevens in de beschikkingsmacht van de ontvangers
brengt.
Tot de eerste categorie is te rekenen verspreiding via het WWW of via open bare FTP
servers. Web-pagina's worden voor 'bezoek' beschikbaar gesteld. Het enkele
beschikbaar stellen van de gegevens op een server is echter onvoldoende om van
verspreiden te kunnen spreken. Het is nodig dat tenminste enkele personen de
betreffende gegevens in hun macht hebben gebracht. Zolang geen enkele ontvanger de
gegevens in zijn macht heeft gebracht zal in het algemeen slechts sprake zijn van
poging tot verspreiding.
Tot de tweede categorie behoren verspreiding via e-mail en mailinglisten. Bij een
dergelijke verspreiding vallen het beschikbaar stellen van en het verschaffen van
beschikking over gegevens samen. Gegevens worden opgeslagen in de mailbox van de
ontvanger, en vall en daarmee in diens beschikkingsmacht. UseNet heeft kenmerken
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van beide typen verspreiding. Voor Internetgebruikers worden nieuwsberichten slechts
'passief" beschikbaar gesteld, maar onder Intemetaanbieders vindt een actieve
verspreiding plaats via een zogenaamde 'feed'. Mijns inziens kan reeds van versprei-
ding gesproken worden bij verspreiding onder Internetaanbieders, Verspreiding onder
Intemetaanbieders is immers wezenlijk voor het functioneren van UseNet.
Levert het den ken in beschikkingsmacht iets op bij toepassing op de iets moeilijkere
problemen in de Internetcontext, narnelijk die over hypertextlinks en caching?
Is het leggen van een WWW-hypertextlink te brengen onder 'verspreiding ' in
strafrechtelijke zin? Het voorwerp van verspreiding is hier een web-pagina waamaar
de link gelegd is." De legger van de link beschikt in het algemeen niet over die
webpagina, Hij mist daartoe het nodige handelingsvermogen. Hij zal bijvoorbeeld aan
de verwezen pagina niets kunnen veranderen, noch haar kunnen wissen. Hij heeft
bovendien niets te zeggen over hoe lang de verwezen pagina beschikbaar blijft. Indien
de 'eigenaar ' van de verwezen webpagina deze niet langer beschikbaar stelt, 'werkt'
de link gewoonweg niet rneer. Dit is geen theoretisch punt. In de praktijk komen 'niet
werkende' hyperlinks regelmatig VOOL Gezien deze feiten zal van een legger van een
link in het algemeen niet gezegd kunnen worden dat hij beschikt over de vastlegging
van de verwezen pagina op de betreffende webserver. Het is de informatie-aanbieder
die over de verwezen webpagina beschikt. Vanuit zijn beschikkingsmacht kan hij ook
anderen de beschikking verschaffen over de webpagina. De legger van de link is
daartoe niet staat, orndat hij zelf niet de beschikking over de webpagina heeft. Hij kan
dan ook in beginsel niet als verspreider worden aangemerkt. Dat neemt niet weg dat
de legger van de link weI als ondersteuner van een verspreiding door een ander kan
worden gezien.
Is de houder van een proxy-cache verspreider van hetgeen vanuit de cache verspreid
wordt? De houder van een proxy-cache kan mijns inziens gewoon als verspreider
worden aangemerkt. Daarmee is nog niet gezegd dat de houder van een proxy-cache
een verspreidingdelict pleegt. Daarvoor is vereist dat de verspreider weet heeft van de
aard van de verspreide gegevens of althans ernstige reden heeft om de aard te
verrnoeden. Dergelijke wetenschap of een dergelijk vermoeden zal in de praktijk
meestal ontbreken. De hoeveelheid gegevens is zo groot, dat een beheerder in het
algemeen geen kennis heeft van de gegevens of de aard van de gegevens in de proxy-
cache.

7.2.3 Waf kan object van verspreiding zijn?

In de strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht en de Auteurswet 1912 waarin het
begrip verspreiding voorkomt, worden de volgende zaken als voorwerp van
verspreiding genoemd: de afbeelding, het bericht, drukwerken, gegevens, de

6 Indien een link voert naar de 'hoofdpagina' van een website, doer men wellicht beter recht aan de
werkelijkheid door te spreken van linken naar een website. Hetgeen hier gezegd wordt over linken naar
een web-pagina is mutatis mutandis van toepassing op het linken naar een website.
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gegevensdrager, het geschrift, enig geschrift, middelen en her voorwerp.' Met name uit
het feit dat de wet gegevens en berichten als verspreidingsobjecten noemt is af te
leiden, dat het begrip 'verspreiding ' niet beperkt is tot verspreiding van fysieke
objecten. Verspreiding omvat eveneens vormen van immateriele verspreiding. Ook
taalkundig is er geen bezwaar tegen een dergelijke uitleg." Er is dan ook geen reden om
aan te nemen dat verspreiding van een leugenachtig bericht conform art. 334 Sr niet
mondeling of via radio of televisie zou kunnen geschieden. Dit neemt natuurlijk niet
weg dat sommige delictsomschrijvingen zich niet lenen om daaronder immateriele
verspreiding te begrijpen. Ik denk hier met name aan de delictsomschrijvingen die
voorwerpen of drukwerken als verspreidingsobjecten noemen (art. 137e, 326c lid 2,
440 Sr en art. 31a, 32 Aw). Deze objecten sluiten een immateriele verspreidingswijze
uit. De ruimte die het begrip verspreiden op zichzelf laat, wordt door de delictsorn-
schrijving en de daarin genoemde verspreidingsobjecten weer teniet gedaan.
In verband met het begrip 'verspreiding ' is de vraag opgekomen hoeveel 'objecten'
verspreid dienen te worden om van verspreiding in strafrechtelijke zin te kunnen
spreken. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat 'het ter lezing geven van eenzelfde
exemplaar aan meerdere personen niet strafbaar moet zijn' en dat 'het woord
verspreiden een pluraliteit van in omloop gebrachte exemplaren insluit.' De Hoge Raad
heeft deze passages met kennelijke instemming geciteerd in het tweede 'Bob en
Daphne' -arrest. 9 Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt voorts dat de in omloop
gebrachte exemplaren niet identiek hoeven te zijn. Onderling verschillendeexemplaren
die aile racistische uitlatingen of die aile pornografische uitingen bevatten, vallen
evenzeer onder het (in voorraad hebben om te ) verspreiden. 10 Gezien de wetsgeschie-
denis en de jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt de pluraliteitseis deel uit te maken
van het positieve recht.
Niettemin kan men weI een vraagteken plaatsen bij de gewenstheid van het stellen van
de pluraliteitseis op de manier waarop de Hoge Raad daar inhoud aan geeft. Dit is ook
herhaaJdelijk gebeurd." Het criterium van het aantallijkt enigszins willekeurig uit te

7 Voor de afbeelding, zie art. 113. 119. 132. 134. 147a. 240b. 261. 271 Sr: voor her bericht, zie art. 334
Sr: voor drukwerken, zie art. 440 Sr: voor gegevens, zie art.350a. 350b Sr; voorde gegevensdrager. zie
240b Sr; voor het geschri fl. zie art 113. 119. 132. 134. 147a. 261. 271 Sr: voor enig geschrift, zie art.
441 a Sr; voor middelen, zie art.32a Aw en voor het voorwerp, zie art. 137e. 326c. 440 Sr en art. 31 a.
32 Aw.

8 Van Dale Groot Elektronisch Woordenboek Hedendaags Nederlands, Utrecht 1995, verstaat onder
verspreiden: "in allerlei richtingen, over een oppervlakte, door de ruirnte verplaatsen", Ais voorbeeld
wordt het verspreiden van geruchten genoernd.

9 HR 14April1964NJ 1964,435. Smidt (d1.2) 188I.p.44
10 HR IS oktober 1985 NJ 1986.279 m.nt. Th. w. van Veen en HR 23 juni 1959 NJ 1960,72 rn.nt. B.V.A.

Roling.
II Zie van Oosten in zijn conclusie bij HR 23 juni 1959, NJ 1960,72; Moons in zijn conclusie bij HR 14

April 1964 NJ 1964,435 en W. Pompe in zijn noot in de NJ bij hetzelfde arrest.; C. Bronkhorst, in zijn
noot in Ars Aequi, mei 1966, biz, 161 - 162 bij HR 23 maart 1965 NJ 1965.260 en in zijn noot onder
HR 19 November 1968,360; Th. W. van Veen in zijn noot onder HR IS oktober 1985. NJ 1986.279.
Zo ook 1. Remmelink, NLR art. 113, aant. 3: "Intussen is het de vraag of men niet beter had gedaan
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werken: de bibliotheekhouder die slechts een pornografisch boek voor uitlening
beschikbaar stelde ging vrijuit, maar de marktkoopman die verscheidene, onderling
verschillende pornografieen te koop aanbood was stratbaar onder art. 240 (oud) Sr. Het
beeld dat deze uitspraken geven is niet helemaal bevredigend, omdat juist een
bibliotheekexemplaar consecutief aan verschillende personen uitgeleend kan worden,
waardoor toch een grate kring van lezers bereikt wordt. In de literatuur zijn andere
criteria genoemd die beter recht doen aan de strekking van de verspreidingsbepalingen.
Bij verspreiding kan men aanknopen bij de kring van personen aan wie verspreid
wordt," bij ter verspreiding in voorraad hebben bij de intentie waarmee dat gebeurt. 13

7.2.4 Het object van verspreiding in digitalibus

Verspreiding via een elektranisch netwerk is bij uitstek irnmateriele verspreiding. Het
begrip verspreiding staat er op zichzelf niet aan in de weg om daaronder tevens
verspreiding via elektronisch netwerk te begrijpen. Sommige in delictsomschrijvingen
genoemde voorwerpen van verspreiding lenen zich bovendien zonder meer voor een
dergelijke vorm van verspreiding. Ik denk hier met name aan 'gegevens', het 'bericht' ,
de 'afbeelding' en de 'rniddelen' .14 De eventuele drager speelt hier een zo onderge-
schikte rol dat deze verspreidingsobjecten zich bij uitstek lenen voor - imrnateriele -
verspreiding viaeen elektronisch netwerk.
Andere in delictsomschrijvingen genoemde voorwerpen - het 'voorwerp', de
'gegevensdrager', het 'drukwerk' en het 'geschrift' -lijken te wijzen in de richting van
een fysiek verspreidingsbegrip. Onder fysieke verspreiding moet worden verstaan
verspreiding door het verplaatsen van dragers. De vraag is echter of verspreiding van
genoemde voorwerpen slechts fysiek kan plaatsvinden. Mijns inziens bestaat er weI een
alternatief. Als degene aan wie verspreid wordt, de beschikking krijgt over datgene wat
in de delictsomschrijving is genoemd, moet van verspreiding sprake kunnen zijn. Of
een dergeJijk begrip van verspreiding in concreto toelaatbaar is, is een interpretatie-
kwestie. Als bijvoorbeeld een brief meerdere keren gefaxt wordt naar verschillende
personen dan zal van verspreiding van een geschrift gesproken kunnen worden.
Elektronische verspreiding via Internet leidt tot een of andere - tijdelijk of duurzame -
vastlegging bij de ontvanger. Kan een dergeJijke vastlegging als geschrift gelden?
Zoals bij de behandeling van geschrift blijkt, wordt door de Hoge Raad in het kader

door ook het brengen van een geschrift in veler handen - zij dit ook hetzelfde geschrift - in het artikel
op te nemen." Hieruit maak ik op dat Remmelink de ongewenstheid van de pluraliteitseis onderschrijft,
maar geen ruimte ziet om verspreiding van een enkel exernplaar onder de huidige delictsomschrijving
te brengen.

12 Zie W. Pompe in zijn noot onder HR 14 April 1964 NJ 1964.435. Voorts Buruma 1998, p.156.
13 Zie Th.W. van Veen, in zijn noot onder HR 15 oktober 1985 NJ 1986,279.
14 De term 'middelen' in art. 32a Aw sluit aan bij art. 48 Sr (medeplichtigheid), waarin deze term ook

voorkomt. Zie Kamerstukken If 1991/92. nr. 3. p. 9 (MvT). Onder deze term is mede begrepen
software; zie Struyck en van Schelven 1994. p. 142.
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van art. 225 Sr aan geschriften de eis gesteld dat zij duurzaam vastgelegd zijn." Een
rnateriele drager is niet expliciet vereist. Gaan wij uit van een uniforme betekenis van
het begrip geschrift in het hele Wetboek van Strafrecht." dan betekent dit dat van
verspreiding van een geschrift gesproken kan worden, als verspreiding via een
elektronisch netwerk leidt tot een duurzame vastlegging bij degene aan wie verspreid
wordt. Daarvan is in ieder geval sprake bij een vastlegging in een bestand op een
magneetschijf.
Indien men verder wil gaan en ook van verspreiding van geschriften wil spreken, waar
slechts een tijdelijke vastlegging bij de ontvanger ontstaat, Iigt wellicht voor de hand
om te bezien of verspreiding mede omvat het ter kennisneming via Internet beschikbaar
stellen van een duurzame vastlegging. Dit is een visie die Intemetverspreiding als het
ware plaatst tussen het ter lezing geven van eenzelfde exemplaar aan meer personen
en het fysiek verspreiden van meerdere exemplaren. Het eerste is niet een strafrechte-
lijk relevante verspreiding, het tweede wei. Op systematische gronden zou ik echter een
dergelijke uitbreiding van het begrip verspreiding willen afwijzen. Tussen de begrippen
openlijk tentoonstellen en verspreiden dient een heldere afgrenzing te bestaan, opdat
de betreffende strafbepalingen voldoende begrijpelijk blijven. Men zou echter kunnen
redeneren dat de strafbaarheid van de hier bedoelde handelwijze op basis van het
openlijk tentoonstellen van een geschrift minder omvattend is, omdat het aspect van
de openlijkheid een beperking is die het 'verspreiden' niet kent. Dan komt men bij de
vraag zij ook als verspreiding van geschriften strafbaar zou moeten zijn. Sommigen
vinden dat dat nu al zo is," anderen geven in dat geval uit legaliteitsoverwegingen de
voorkeur aan wetswijziging." Ik sluit mij de laatsten aan.
Traditioneel wordt aan verspreiding de eis gesteld dat zij een pluraliteit van exemplaren
betreft. Deze eis is gebaseerd op de gedachte dat een enkel exemplaar niet verspreid
kan worden, dat wil zeggen op vele plaatsen tegelijk gebracht kan worden. In een
digitale omgeving is het verplaatsen van exemplaren in het geheel niet aan de orde. am
velen de beschikking te verschaffen over een vastlegging hoeft men zelf slechts te
beschikken overeen enkele vastlegging. In de Internetomgeving komt de pluraliteitseis
hierop neer dat vastleggingen ter beschikking komen van een pluraliteit van personen.

7.3 Openbaar maken

7.3. J De inhoud van het beg rip 'openbaar maken'

Het begrip 'openbaar maken' komt in de volgende bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht voor: art. 98a, 98b Sr (staatsgeheim opzettelijk resp. culpoos openbaar

15 Zie HR IS januari 1991 NJ 1991,668 rn.nt. Corstens.
16 Smidt (dL2) 1891,p.2S8.
17 de Roos, Schuijt & Wissink 1996, p. 179 e. v.: her resultaat word! bereikt door extensieve interpretatie

van 'geschrift'. Ik neem aan dat zij ook niet duurzame vastleggingen onder geschriften willen begrijpen
voorzover het om verspreidingen via het Internet gaat. Instemmend Buruma 1998, p. 152 e. v.

18 Janssens 1998, p.l44 e. v.
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rnaken), art. 137e Sr (discriminerende uitlating apenbaar maken), art.139g Sr (arglistig
gernaakt partret apenbaar maken), art. 151b Sr (aanbad met betrekking tot draagrnoe-
derschap apenbaar maken), art. 336 Sr (apzettelijk anjuiste jaarstukken apenbaar
maken), art. 430 Sr (beschrijving van militair werk apenbaar maken) en art. 463 Sr (als
ambtenaar geheime regeringsbescheiden apenbaar maken). Openbaar maken is
bewerkstelligen dat het apenbaar gemaakte vaar ieder die uit zichzelf bekwaam is het
tot zich te laten daardringen zander bijzander anderzaek of maeite kenbaar wordt."
In de Memarie van Taelichting bij de tatstandkaming van art. 151b Sr is apenbaar
maken amschreven als in het apenbaar bekend rnaken, opdat een pubJiek van
gemteresseerden wardt bereikt. In de rechtspraak is - in het kader van art. 336 Sr -
apenbaar maken amschreven als algemeen bekend maken door zich tot het publiek te
wenden." Het resultaat ervan is de publieke beschikbaarheid van het openbaar
gemaakte. De betreffende gegevens zijn voor een ieder taegankelijk geworden. Dit
betekent averigens niet dat de gegevens onder de aandacht van een ieder zijn gebracht.
Bij enkele bepalingen (art. 98a, 98b, 430, 463 Sr) gaat het om gegevens die geheim,
althans in het verbargene maeten blijven. Men kan zich afvragen of apenbaarmaking
hier beperkt is tot eerste apenbaarmaking, of dat oak een latere daad waarbij gegevens
opnieuw ter kennis van het publiek worden gebracht als apenbaarmaking kan gelden.
Openbaarmaking is hier niet beperkt tot een eerste apenbaarmaking. Oak na een
eerdere publicatie van geheime gegevens zal er dikwijIs belang zijn bij het vaarkamen
van verdere of latere verspreiding van de betreffende gegevens." Vaar de feiten, die
niet betrekking hebben ap apenbaarmaking van geheime gegevens, is duidelijk dat een
hernieuwde publicatie van het openbaar gemaakte een apenbaarmaking kan apleveren.
De vraag wanneer iets openbaar is speelt niet alleen bij delictsamschrijvingen waarin
sprake is van openbaar maken, maar evenzeer vaar die waarin sprake is van 'in het
apenbaar' of van 'openlijk"." De inzet van de behandeling van het openbaarheidsbe-
grip is am te weten wat de betekenis van apenbaarheidsbestanddelen in een Internetset-
ting is. De inzet is niet de vele verschillen en nuanceringen tussen strafbepalingen

19 Zie NLR art. 98a, aant. 2.
20 Rb's Gravenhage 26 april 1923 w 11049. HR 19 november 1923 NJ 1924, p.149 begreep onder

openbaar maken het verspreiden van een balans van een bankinsteHing onder clienten, aandeelhouders
en bevriende inste llingen

21 Zie HR 18 september 1989 NJ 1990,94, m.nt. Th.W. van Veen. Zie met name r.o. 5.1.4.: 'Aan het
oordeel van de Rb., dat hetongecontroleerde bezit van de inbeslag genomen voorwerpen in strijd is met
de wet en met het algemeen belang, staat de aangevoerde omstandigheid dat van Bluf! 267 op de dag
na de inbeslagneming een herdruk is verschenen en verspreid niet in de weg, daar de omstandigheid
dat enig in art. 98 Sr bedoeld gegeven reeds eerder openbaar werd gemaakt niet behoeft mee te brengen
dat de geheimhouding van dat gegeven niet langer geboden is.' Er kan dus nog belang bestaan bij
continuering van de geheimhouding na openbaarmaking.

22 De zinsnede 'in het openbaar' is verband van elektronische omgevingen met name relevant waar het
voorkomt in de delictsomschrijvingen van de art. 131, 133, 137c, 137d, 147, 151b, 266 Sr. Voor
'openlijk' noem ik de volgende delictsomschrijvingen: art. 113, 119, 132, 134, 147a, 240, 240b, 261,
271. 326c, 441, 441a Sr.
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waarin het openbaarheidsbegrip een rol speelt uit te lichten." Voor de uitleg van de
openbaarheid wordt in deze paragraaf regelmatig gekeken naar de uitleg van het
bestanddeel 'in het openbaar'. Dit bestanddeel wordt onder andere genoemd in de
delictsomschrijvingen van opruiing en eenvoudige belediging.

7.3.2 De openbaarheid

Een feit vindt in het openbaar plaats als het in het publiek wordt begaan. Hiervan is
sprake als het publiek het feit waarneemt of indien het waarneembaar is voor een
publiek dat met een redelijke mate van waarschijnlijkheid is te verwachten." De
openbaarheid van de plaats waar een feit voorvalt, is niet beslissend." Zij is veeleer van
beJang als een feitelijke indicatie voor waarneembaarheid en de aard van het publiek
dat zich ter plaatse bevindt of daar verwacht mag worden." De waarneembaarheid als
centraal criterium voor de openbaarheid gaat terug op de totstandkoming van het
Wetboek van Strafrecht in 1886. In de Memorie van Toelichting op art. 239 (oud) Sr
stelt de regering zich op het standpunt dat men niet de leer kan huldigen, 'dat de
schending van de eerbaarheid aileen strafbaar behoort te zijn "wanneer zij op een
openbare plaats geschiedt". Niet de toegankelijkheid van de plaats, maar de zigtbaar-
heid van het feit is hier beslissend.' Bij de behandeling van art. 131 Sr in de Tweede
Kamer legde de Commissie van Rapporteurs een verband tussen de openbaarheid in
art. 131 Sr en het regeringsstandpunt over de openbaarheid bij art. 239 Sr: 'Het
criterium van de openbaarheid ligt 'niet zozeer in de toegankelijkheid der plaats waar
het feit geschiedt, als wei in de omstandigheid dat het feit wordt gepleegd ill het
publiek, dat wil zeggen dat het wordt waargenomen door personen, wier toevallige
tegenwoordigheid mocht worden vermoed'. 27 De regering kon zich niet helemaal
verenigen met een gelijkstelling van de openbaarheidsbegrippen uit art. 239 enerzijds
en art. 131 en 266 sr anderzijds. Maar dit bezwaar had geen betrekking op de
waarneembaarheid als criterium of de plaats als 'indicatie', maar veeleer op het feit dat
voor art. 239 (oud) Sr - anders dan voor be ide andere bepalingen - niet vereist is dat de
dader opzet heeft om gezien of gehoord te worden. Voor art. 239 (oud) Sr geldt een in

23 'Het woord "openbaar" heeft in de rechtstaal en ook in het ontwerp een groot getal beteekenissen en.
hoe meer men in bijzonderheden treedt, hoe groter de nuancering blijkt te zijn. Die beteekenissen
intusschen blijken altijd deels uit het gebruik, deels uit het verband.' Uit her Regeringsantwoord op het
het Verslag van de Tweede Kamer. Smidt (dI.2) 1891, art. 239 Sr. p.69-70.

24 Een goede mogelijkheid van waameming door het publiek is voldoende. Zie HR 16 februari 1988 NJ
1988.821 (over openlijke geweldpleging, art. 141 Sr). De Hoge Raad sternt in met de Conclusie van
A-G Leijten: 'Openlijk geweld vereist niet de concrete aanwezigheid van "publiek" wei dat het
gebeuren voor publiek, als dat er is. waameembaar moet zijn. Dat publiek moet ter plaatse dan met een
redelijke mate van waarschijnlijkheid te verwachten zijn. Dat is op zo'n parkeerplaats langs een
autosnelweg zeker het geval.'

2S Dit ligt uiteraard anders bij delictsomschrijvingen waarin met zoveel woorden over een -openbare -
plaats wordt gesproken, zoals bijvoorbeeld in art. 239 Sr.

26 Zie bijvoorbeeld: Wedzinga 1992, p. 151, tekst en in diens noot S genoemde jurisprudentie.
27 Smidt (dI.2) 1891, art. 131 Sr (O.R.O. art. 140 Sr). p.68 .
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dit opzicht ruimer openbaarheidsbegrip; het is niet vereist dat de dader zich wendt tot
het publiek." Bij andere feiten, zoals opruiing en eenvoudige belediging, is dat wei het
geval." Wat de waarneembaarheid betreft, stemmen de openbaarheidsbegrippen
overeen.'" Voor openbaarmakingsdelicten is de waameembaarheid eveneens
beslissend, al lijkt het hier wat meer voor de hand te liggen om van kenbaarheid te
spreken." Van openbaar gemaakte informatie neemt men kennis, men neemt geen
informatie waar.
Hiervoor is met name aandacht besteed aan de waameembaarheid van het geopenbaar-
de. De vraag voor wie een en ander waameembaar of kenbaar moet zijn, is nog niet
expliciet aan de orde geweest. Wanneer wordt een feit gepleegd in het publiek'l Wat
precies een voor openbaarheid vereist publiek vormt en bij welke omstandigheden voor
de bepaling hiervan aangeknoopt kan worden, is situationeel bepaald. In gevallen die
zich daartoe lenen kan aangeknoopt worden bij de vraag of het verband van personen
waarbinnen het feit plaatsvindt als een besloten kring aangemerkt kan worden. De
besloten kring fungeert als het ware als een ondergrens van het begrip openbaarheid.
Wat in besloten kring plaat.svindt, is niet openbaar.
De betekenis van een besloten kring is met name aan de orde gekomen in de
rechtspraak van de Hoge Raad over de (oude) Loterijwet 1905 in verband met het
openstellen van een gelegenheid om mede te dingen naar prijzen of premien. In haar
arrest over de Roermondse societeit bepaalde de Hoge Raad dat onder openstellen niet
viel het verschaffen van een dergelijke gelegenheid binnen een besloten kring." Onder
een besloten kring verstaat zij een groep van personen, die naar spraakgebruik als een
besloten kring kan worden aangemerkt uit hoofde van de beperktheid der groep en in

28 Smidt (dI.2) 1891 art. 131 Sr (O.R.O. art. 140 Sr), p.69 : Wie voor het raam waardoor aileen de buren
den blik werpen kunnen, een ontuchtige handeling verricht, vall onder art. 260 [239 M.S.], ook dan als
hij meende niet gezien te worden en dus allerminst het oogmerk had iernand aanstoot te geven. Aileen
dan zou hij buiten het artikel vallen indien de buren, de door hem genornen voorzorgen opzettelijk
verijdelende, zich den aanstoot aan eigene nieuwsgierigheid of bespieding te wijten hadden.

29 Voor art. 141 Sr (openlijke geweldpleging) is evenals voor art. 239 (oud) Sr niet vereist dat de dader
zich tot het publiek wendt. Zie Wedzinga 1992, p.87-89.

30 Zie Smidt (dI.2) 1891, art. 131 Sr (O.R.O. art. 140 Sr), p.69 Regeeringsantwoord: 'Zeker, eenige
overeenkomst is er. Bij al die misdrijven is voor de publiciteit niet noodig dat ook de plaats waar de
dader zich bevindt een publieke plaats was; het is volkomen voldoende dat hetgeen hij deed of zeide,
op een publieke plaats waarneembaar, hoorbaar was; wie, staande binnenshuis, dooreen geopend raam
de volksmenigte toespreekt, valt, als hij opruit, onder art. 140, als hij, ook een afwezige, beleedigt,
onder art. 285 [266]. De Minister heeft dan ook geen bezwaar en acht het zelfs raadzaam dit in de aru.
140 en 142 [133] even als in de artt. 166 [153] en 285 reeds is geschied, op de allereenvoudigste wijze
uit te drukken door de woorden: "in het openbaar". Met 'al die misdrijven' in de tweede zin van het
citaat worden de feiten van art. 131 Sr (opruiing), art. 239 Sr (openbare schennis van de eerbaarheid)
en art. 266 Sr (eenvoudige belediging) bedoeld.

31 Zie bijvoorbeeld de definitie in NLR art. 98a Sr: 'Openbaar maken is bewerkstelligen dat het openbaar
gernaakte voor ieder die uit zichzelf bekwaam is het tot zich te laten doordringen zonder bijzonder
onderzoek of moeite kenbaar wordt.'

32 HR 22juni 1908, W. 8734, p. 2-3.
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verband met de tussen de samenstellende leden bestaande bijzondere betrekkingen."
De gezamenlijke abonnee's van enkele dagbladen die samen ongeveer 114.000
abonnee's hadden vormen geen besloten kring (N] 1954,51). Een groep van ongeveer
400.000 personen die niets meer gerneenschappelijk hebben dan dat zij leden of
ondersteunende leden van de KNYB zijn, is evenmin een besloten kring (N] 1959,58).
Yoor de vraag of er onderlinge betrekkingen bestaan is meer nodig dan een slechts op
papier bestaande onderlinge band. Het gaat om werkelijk onderhouden betrekkingen.
De leden van de Roermondse societeit die over een eigen lokaliteit beschikte, waar de
leden contacten met elkaar onderhielden, vormden bijvoorbeeld een besloten kring. In
1938 oordeelde de Rechtbank Alkmaar in een beledigingszaak dat de leden van een
onderlinge verzekeringsmaatschappij een beperkte kring vormden. De belediging, die
overigens vervat was in een aan de leden rondgezonden circulaire, was niet gericht tot
het publiek en derhalve niet openbaar.
Bij de beoordeling van de openbaarheid van bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld ten
behoeve van vergaderingen of voorstellingen, speelt het verband van personen
waarbinnen de bijeenkomst plaats vindt mee. Het verband is bepalend voor de selectie
die bij toegang tot de bijeenkomst wordt gemaakt." In 1935 moest de Hoge Raad
oordelen over een zaak waarin iemand tijdens een NSB-bijeenkomst een NSB uniform
had gedragen. In art. 435a Sr is onder andere strafbaar gesteld het in het openbaar
dragen van kledingstukken die uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven.
Yond het drag en van het uniform plaats in het openbaar? De Hoge Raad oordeelde dat
het grate aantal deelnemers - ca. 500 - en het feit dat entree werd geheven (Ft. 0,20) 'op
zichzelf aan die vergadering het karakter van openbaarheid nog niet behoefde te geven,
doch zulks nader aan de omstandigheden van het geval moest worden getoetst'. De
omstandigheden die de rechtbank had vastgesteld en die haar tot het oordeel leidden
dat hier van geen openbaarheid sprake was, konden dat oordeel volgens de Hoge Raad
dragen. De Rechtbank had narnelijk vastgesteld dat een spreker te kennen had gegeven
uitsluitend op een besloten vergadering te willen spreken, dat aile deelnemers -
vermoede NSB-sympathisanten - door het NSB-kringbestuur waren uitgenodigd op
voordracht van de leden van de kring, en dat geen toegangskaarten aan de zaal waren
aangevraagd of uitgereikt. De toegang tot de bijeenkomst stond slechts open voor een

33 HR 13 januari 1959 NJ 1959.58. Zie ook HR 20 oktober 1953 NJ 1954,51, rn.nt. B.Y.A. Roling en
HR 13 januari 1959 NJ 1959.59.

34 Zie bijvoorbeel HR 22 juni 1976 NJ 1977. I 16. De Hoge Raad kon zich verenigen met het oordeel van
de rechtbank dat niet van een open bare filrnvoorstelling sprake was. waarbij een rol heeft gespeeld dat
het lidmaatschap van de in het arrest bedoelde lilmclub te weinig selectief verrnogen had: 'dat
verdachte weliswaar heeft aangevoerd, dat de lilmvoorstellingen niet bedrijfsmatig werden gegeven
ell niet openbaar waren, doch ten onrechte, nu door de inhoud en de plaats van aankondiging van
meergenoemde affiche, het regelmatig karakter van de gegeven voorstellingen, de voorwaarden
waaraan men diende te voldoen om als lid tot de zogenaamde lilmclub toe te treden, waarbij van een
serieute selectie geen sprake was, immers als adspirantlid werden aangenomen tenminste 21 jaar oud
zijnde person ell , die een prettige indruk rnaakten en evenmin van binding tussen bestuur en led en resp.
tussen de leden onderling. en tenslotte voor het bijwonen van IiImvoorstellingen moest worden betaald,
zowel het openbaar als het bedrijfsmatig karakter van de gegeven voorstellingen klaarblijkelijk is:'.
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geselecteerd gezelschap en de selectie werd medebepaald door het lidrnaatschap van
de NSB-kring. In een arrest van het HofDen Haag uit 1978 over de vertoning van de
beweerdelijk aanstootgevende film 'Deep Throat' is eenzelfde patroon te herkennen:
selectie op basis van lidmaatschap van een verband van personen." De toegang tot de
in het arrest bedoelde filmvoorstelling stond slechts voor hen open, die zich onder
vermelding van hun personalia tenminste 24 uur tevoren als lid van de zogenaamde
'Vereniging voor vrije filmkeuze' hadden opgegeven en die daarvan een bewijsstuk,
namelijk de lidmaatschapskaart, dienden te overleggen. Naar het oordeel van het Hof
vloeide hieruit voort dat niet een ieder die daarop prijs stelde zich een toegangsbewijs
kon verschaffen, zolang de voorraad strekte. De voorstelling was derhalve niet voor
een ieder toegankelijk en dus niet openbaar. De barriere voor toegang tot de
filmvoorstelling is hier weliswaar niet hoog, maar dit valt wellicht te verklaren uit de
ratio van de strafbepaling. De barriere is voldoende om gevaar voor een onverhoedse
confrontatie met de in zedelijk opzicht bijzondere aard van de film weg te nernen." Een
striktere selectie was door dit doel niet nodig.
Concluderend kan gezegd worden dat iets openbaar is als het waarneembaar is voor het
publ iek. Een publiek kent typisch eengroot aantalleden en die leden onderhouden geen
relevante onderlinge betrekkingen.

7.3.3 Openbaarheid in digitalibus

Waarneming door het publiek is in een Internet-orngeving niet rechtstreeks. Zij
verloopt middellijk via Internet. Dit staat echter aan een eventuele openbaarheid niet
in de weg." Interessanter is de vraag of iets voor het publiek waameembaar is.
Hiervoor is, zoals boven bleek, van belang dat de waarneembaarheid zich niet beperkt
tot een klein aantal personen, noch beperkt is tot een groep die onderling bijzondere
betrekkingen onderhoudt. Deze criteria getuigen in geen enkel opzicht van techniekaf-
hankelijkheid. Ze kunnen derhalve in beginsel gewoon toegepast worden in de
Internetomgeving. Indien informatie via een rnailing-lijst verspreid wordt, onderzoekt
men of daarmee een groot publiek wordt bereikt en of de leden van dat publiek
onderling bijzondere betrekkingen onderhouden. In de Internetomgeving vormen zich
echter kringen van personen - zoals de gezamenlijke leden van een mailing-lijst - die
niet zonder meer te vergelijken zijn met traditionele kringen. Bovendien valt de plaats

35 Hof Den Haag 30 mei 1978 NJ 1978,585 (art. 240 Sr, Deep Throat).
36 De Hoge Raad zou enkele maanden later zijn bekende Deep Throat arrest wijzen.
37 Vergelijk HR 3 februari 1981 NJ 1981, 398 (m.n. A.L. Melai). In de zaak die aanleiding gaf tot dit

arrest, was geweld gepleegd aan boord van een sleepboot die midden in de Rotterdamse haven - een
openbaar vaarwater - lag, terwijl het geweld zichtbaar was voor opvarenden van twee andere schepen
die in de buurt waren. Het hof had voor het bewijs van 'openlijk' echter ook laten meewegen dat het
geweld 'hoorbaar was voor de opvarenden van al die schepen die uitzendingen via kanaal 8 van de
VHF ontvingen'. De Hoge Raad oordeelde dat het Hof op grond van genoemde feiten tot het oordeel
kon kornen dat het geweld waameembaar was voor anderen dan de slachtoffers van de geweldpleging
en openlijk gepleegd was
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waar iets gebeurt weg als bron van aanwijzingen over de openbaarheid van een feit. In
deze paragraaf wordt derhalve onderzocht welke betekenis openbaarheid - en
toepassing van genoemde criteria - in de lntemetomgeving hebben.
De beperktheid van de kring van 'waarnemers' is in de Intemetomgeving niet af te
lezen aan hun fysieke aanwezigheid. De omvang kan wei aan de ruirnheid van
'technische verspreiding' worden afgelezen." De gebruikte applicatie geeft daarbij een
eerste aanwijzing over de ruirnheid van verspreiding. Meer dan een eerste aanwijzing
levert de applicatie echter niet op. Het l-op-I karakter van e-mail brengt bijvoorbeeld
niet zonder meer mee dat via e-mail niet openbaar gemaakt kan worden. Een bericht
kan immers aan een groot aantal geadresseerden worden gericht. Het many-to-many
karakter van UseNet betekent niet zonder meer dat verspreiding van nieuwsberichten
niet in besloten kring zou kunnen geschieden. Men kan bijvoorbeeld een nieuwserver
slechts openstellen voor een beperkt aantal personen.
Naast de omvang van de groep, is net als in een traditionele orngeving van belang of
de leden van de groep onderling betrekkingen onderhouden dan wei of een gedraging,
zoals een uiting bijvoorbeeld, in een sfeer van vertrouwelijkheid plaatsvindt. Een
mailinglijst kan abonnees hebben die niets anders gemeen hebben dan hun belangstel-
ling voor een bepaald onderwerp. Soms kan echter voor een oordeel over de
openbaarheid in een Intemetomgeving aansluiting gezocht worden bij een traditionele
kring. Een mailinglijst kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor verspreiding van
informatie binnen een vereniging. Zij kan dan niet op zich beschouwd worden, maar
de traditionele inbedding dient nadrukkelijk betrokken te worden in het oordeel over
de openbaarheid. Voor toepassingen buiten een traditionele context zijn echter nieuwe
waarderingsmaatstaven nodig. Onderhouden de leden van een mailinglijst, onderling
betrekkingen? E-mail, UseNet en het WWW worden hier apart behandeld.

7.3.3. I Het WWW
In het algemeen worden webpagina's en websites voor 'bezoek' door wie dan ook
beschikbaar gesteld, zonder dat de bezoekende webs urfer daartoe aan enige bijzondere
voorwaarde hoeft te voldoen. Ik zou willen aannemen dat het publiek gevormd wordt
door aile websurfers die de betreffende pagina kunnen bezoeken, niet slechts door
degenen die dat daadwerkelijk doen. Het behoeft geen betoog dat de gebruikers van het
WWW tezamen een onbepaald publiek vormen. Hetgeen via websites en -pagina's
verspreid wordt, is dan ook in beginsel openbaar. Aan toegang tot pagina's en sites
kunnen echter wei voorwaarden worden verbonden." Zij kunnen bijvoorbeeld
informatie bevatten die commercieel geexploiteerd wordt; dan is betaJing van een
'entreegeJd' - via credit-card of l-Pay bijvoorbeeJd - voorwaarde voor toegang. Naar

38 Een uitzondering is bijvoorbeeld het versturen van een e-rnail-bericht met het oogmerk dat de
ontvanger de inhoud verder bekend zal rnaken. Het 1-10-1 karakter van e-mail zegt niets over de
ruimheid van verspreiding.

39 Http, het WWW-protocol, voorziet in de mogelijkheid van authentication schemes. Het Basic scheme
werkt met een naamlwachtwoordmechanisme. Voorts kan via cgi-programaatjes gebruik gernaakr
worden van de mogelijkheden die andere programma's bieden voor voorwaardelijke toegang.
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analogie van het betalen van entreegeld voor fysieke toegang tot een zaal of iets
dergelijks, is deze voorwaarde op zich onvoldoende om aan het aannemen van
openbaarheid in de weg te staan." Indien pagina's 'aanstotelijke' informatie bevatten,
wordt vaak als voorwaarde voor toegang gesteld dat de web-surfer zich registreert. De
registratie houdt doorgaans tenminste een opgave van NAW-gegevens en leeftijd in.
Indien een 'registratie-dwang' uitsluitend bedoeld is voor het hand haven van een
leeftijdsgrens, doet zij op zich aan de openbaarheid van de site niet af. Of een
'registratie-dwang' een website in andere situaties een besloten karakter verleent, is een
vraag die van geval tot geval beoordeeld moet worden. Bij de factoren die een rol
spelen is onder andere te denken aan het aantal geregistreerden, een eventuele selectie
'aan de poort' - bijvoorbeeld op basis van door registratie verkregen inforrnatie -, de
daarbij gehanteerde criteria en de eventuele inbedding van de beschikbaarstelling van
een pagina of site in een traditionele kring, zoals een vereniging.
Is de informatie die beschikbaar wordt gesteld via Intranetten openbaar? Het
bedrijfsinterne karakter van intranetten staat er overigens niet aan in de weg dat een
dergelijk netwerk vaak meerdere vestigingen van een bedrijf omvat, die niet zelden in
verschillende landen Iiggen. De 'interne' sites en pagina's zijn voor buitenstaanders
niet toegankelijk. Informatie die via interne pagina's en sites aan aile werknemers
wordt aangeboden zal bij grotere ondernemingen al gauw als 'openbaar gemaakr'
gelden in strafrechtelijke zin." De werknemers zullen ook naar spraakgebruik niet als
besloten kring beschouwd kunnen worden.
Levert het leggen van een hyperlink naar een webpagina van een ander een openbaar-
making op? Het gaat hier niet specifiek om de vraag of een onbepaald publiek dan weI
een besloten kring de verwezen webpagina kan waarnemen, maar veeleer om de vraag
of het leggen van een link een zelfstandige openbaarmaking oplevert naast de
beschikbaarstelling van de betreffende webpagina door de informatie-aanbieder. In het
algemeen zal hier niet van een nieuwe openbaarmaking sprake zijn. Een hyperlink
bevordert hooguit dat websurfers gebruik maken van de beschikbaarstelling van de
verwezen pagina door de inforrnatie-aanbieder. Die pagina is reeds openbaar en men
kan een pagina die al openbaar is nu eenmaal niet nog meer openbaar maken.
Technisch is er bovendien geen tweede openbaarmaking. De betreffende gegevens
worden opgehaald bij dezelfde web server, onafhankelijk van de wijze waarop zij
benaderd worden, hetzij via een hyperlink, hetzij door het intypen van de URL in de
browser. Een hyperlink vergemakkelijkt slechts de toegang tot een site en dat is in het
a1gemeen van te gering belang om het leggen van de link a1s nieuwe openbaarmaking
aan te merken.

40 Zie bijvoorbeeld HR II november 1935 NJ 1936, 170 (art. 435a Sr): 'dar de Rechtbank met betrekking
tot de vraag, of hier in het openbaar een uniform is gedragen, terecht ervan is uitgegaan, dat de
omstandigheid ,dat ca. SOO genoodigden tegen betaling van f.0,20 entree per persoon ter vergadering
aanwezig waren, op zichzelf aan die vergadering het karakter van openbaarheid nog niet behoefde te
geven, doch zulks nader aan de ornstandigheden van het geval rnoest worden getoetst;'

41 Zie onder Duits recht voor grotere bedrijven bijvoorbeeld Entscheidungen des Reichsgericht in
Strafsachen Bd. 44 nr. 132 en Bd. 54 nr. 88 en SIG B Leipziger Kommentar par. 80-184c, 10. Auflage,
par. 90 (Verunglimpfung des Bundesprasidenten), nr.4.
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7.3.3.2 E-mail en mailinglijsten
E-mail is een applicatie die typisch gebruikt wordt voor persoonlijke communicatie
tussen individuele personen. Dergelijke communicatie tussen individuele personen zal
doorgaans niet openbaar zijn. Hetgeen via e-mail medegedeeld wordt is immers niet
waameembaar voor het publiek. Het aftappen of opnemen van e-mail in overdracht is
zelfs strafbaar. Internetaanbieders zijn meestal weI in staat onversleutelde e-mailberich-
ten te lezen. Zij plegen echter - als voorstel Computercriminaliteit II van kracht wordt-
een strafbaar feit, indien zij zonder toestemming e-mail van anderen lezen." Maar zelfs
als e-mail feitelijk door een Internetaanbieder waargenomen wordt, zou ik willen
aannemen dat hetgeen in een e-mail bericht gezegd wordt daarmee in beginsel nog niet
openbaar gemaakt is. Voor de traditionele briefkaart die door werknemers van de PTI
kan worden gelezen, wordt hetzelfde aangenornen."
Een en ander betekent uiteraard niet dat nooit informatie via e-mail openbaar kan
worden gemaakt. Een voor de hand liggende mogelijkheid bestaat hierin dat men
meerdere e-mailberichten van gelijke inhoud aan een grotere groep van geadresseerden
stuurt. De geadresseerdheid van de e-mailberichten geeft de groep ontvangers een
zekere bepaaldheid. Leidt de bepaaldheid ertoe dat deze groep niet meer als een publiek
kan worden gezien? Het karakter van een groep - besloten kring of publiek - moet niet
aileen beoordeeld worden aan de hand van meer formele kenmerken, als het aantal
leden van de groep, hun individuele identiteit of e-mail adres. Wat een kring is, moet
vooral gezocht worden in iets dat de degenen die deel uit maken van de groep in meer
materiele zin onderling verbindt. Indien de ontvangers niets anders gemeenschappelijk
hebben dan dat hun e-mail adressen voorkomen in hetzelfde bestand, is dat mijns
inziens onvoldoende om op grond daarvan van een besloten kring te spreken.
Een mailinglijst is een middel voor verspreiding van e-mailberichten over een bepaald
onderwerp onder abonnees. De abonnees zijn doorgaans mensen die interesse hebben
in het onderwerp van de lijst. Ofhetgeen viaeen mailinglijst verspreid wordt, openbaar
is, hangt af van wie als abonnees worden toegelaten. Er wordt in dit verband weI
gesproken over open en gesloten mailinglijsten. Bij open mailinglijsten staat toegang
in beginsel voor een ieder open. Bij gesloten mailinglijsten moet men veeleer denken
aan lijsten voor bedrijfsintern gebruik. In beginsel geldt voor openbaarheid of

42 Zie bijvoorbeeld de art. 139a-139c Sr en het bij de Wet Computercriminaliteitll voorgestelde art. 273d
Sr.

43 Een belediging op een voor PTT-ambtenaren leesbare briefkaart is niet een belediging in het openbaar.
Dit is afte leiden uit de pariementaire geschiedenis van art. 266 Sr (eenvoudige belediging). Dit artikel
stelt naast elkaar strafbaar belediging in het openbaar en belediging bij aangeboden of toegezonden
geschrift. Tijdens de parlementaire behandeling van het artikel ontstond discussie over de vraag of een
belediging bij gesloten brief wei strafbaar moest zijn. De Commissie van Rapporteurs was voorstander
van straffeloosheid en diende een amendement in waarin het woord "open" voor geschrift werd
ingevoegd, zodat sprake was van 'toegezonden of aangeboden open geschrift'. De ratio omde bepaling
juist op deze wijze aan te passen, was het behoud van strafbaarheid van belediging per briefkaart: 'Men
treft dan de beleedigingen per briefkaart, die in kleine gemeenten nog al eens onaangenaamheden
berokkenen.' (Smidt (dI.2) 1891. p. 392). Hieruit is afte leiden dat belediging per briefkaart kennelijk
niet onder belediging in het openbaar va It. Zie ook NLR art. 131. aant. 4 (suppI.7).
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beslotenheid van een mailinglijst hetzelfde als bij verspreiding via e-mail geldt.
Specifiek voor mailinglijsten is echter dat zij abonnees kennen, die een gerneenschap-
pelijke interesse hebben, en die daarover onderling contact onderhouden. De
gezamenlijke abonnees van de lijst Iijken derhalve wei een besloten kring te vormen:
een beperkte groep mensen die onderIing betrekkingen onderhouden. Ik vraag mij
echter af of een open 'rnailinglijst' in het spraakgebruik wei zo gauw als besloten kring
zou gelden. De toetreding tot een open mailinglijst is bijzonder laagdrempeIig. Ais de
lijst niet in een traditionele context is ingebed, veri open de contacten die men
onderhoudt uitsluitend via e-mail. Het oordeel over de openbaarheid wordt hier meer
dan bij andere Intemetapplicaties door de omstandigheden van het geval bepaald.
Een moderated mailinglijst kan als openbaarmakingsmiddel fungeren. Moderatie staat
aan openbaarheid niet de weg, net zoals het werk van een redactie niet afdoet aan de
openbaarheid van traditionele publikaties. Berichten die door een moderator worden
tegengehouden, gelden uiteraard niet als openbaar gemaakt.

7.3.3.3 UseNet
De toegankelijkheid van een nieuwsgroep hangt in hoofdzaak af van twee factoren.
Enerzijds is van belang of de inhoud van de nieuwsgroep door de beheerder van een
nieuwsserver wordt doorgegeven aan andere beheerders van dergelijke servers.
Anderzijds is van belang wie toegang heeft tot een nieuwsserver, met andere woorden,
wie de bijdragen die in een server zijn opgeslagen kan lezen. Ook hier zijn het weer de
voorwaarden waaronder gebruikers van een nieuwsgroep toegang wordt verleend tot
de inhoud van een nieuwsgroep, die het antwoord op de openbaarheidsvraag bepalen.
Indien de inhoud van een nieuwsgroep doorgegeven wordt aan andere servers, is
uiteraard van belang onder welke voorwaarden de beheerders van deze servers toegang
verlenen tot de inhoud en aan welke andere servers zij de inhoud op hun beurt weer
doorgeven. Indien de inhoud van een nieuwsgroep aan andere servers wordt
doorgegeven zal in het algemeen slechts tot beslotenheid geconcludeerd kunnen
worden, indien het doorgifte-gedrag van de deelnemende beheerders en de voorwaar-
den waaronder zij toegang verlenen op enigerlei wijze gecoordineerd wordt. Gezien de
ruime toegankelijkheid van nieuwsgroepen zal het vereiste van aanwezigheid van een
publiek slechts zelden tot problemen aanleiding geven.

7.4 Openlijk tentoonstellen en openlijk ten gehore brengen

7.4. J De inhoud van de begrippen

Een tentoonstellen en ten gehore brengen is slechts strafbaar, als het openlijk geschiedt,
dat wil zeggen dat het voor het aangezicht van een ieder die wil zien of voor het gehoor
van een ieder die wil horen. Het gaat erom dat derden de tentoonstelling of het ten
gehore brengen kunnen waamemen. Niet vereist is dat een en ander in een openbare
ruimte plaatsvindt. Er zijn immers ook andere wegen om het publiek te bereiken, zoals
informatiemedia of tentoonstelling achter een raarn, zichtbaar vanaf een open bare
plaats.
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Het tentoonstellen van een geschrift of atbeelding kan uiteraard geschieden door een
geschrift of atbeelding zichtbaar te maken voor het ter plekke aanwezige pubJiek.
Daamaast kan tentoonstellen ook op afstand gebeuren, bijvoorbeeld met behulp van
televisie." Tentoonstellen heeft niet aileen betrekking op stilstaand beeld, maarook het
vertonen van bewegend beeld, bijvoorbeeld een film, is onder het begrip 'tentoonstel-
len' gebracht."
Men kan zich bij een TV -uitzending weI afvragen wanneer het delict voltooid is. Is het
tentoonstellen voltooid door de enkele uitzending, of dient een bezitter van een
televisietoestel de uitzending feitelijk zichtbaar te hebben gemaakt? Mij Iijkt het
tentoonstellen reeds voItooid te zijn door de enkele uitzending, mits zij daadwerkeJijk
ontvangen en bekeken kan worden. Ik ga er daarbij vanuit dat de uitzending op
zodanige wijze (gebruikeJijke frequentie etc.) plaatsvindt dat het bekijken door enig
publiek verwacht mag worden.
Onder 'ten gehore brengen' valt niet slechts het rechtstreeks ten gehore brengen,
bijvoorbeeld door een gramrnofoonplaat af te spelen, zodat deze hoorbaar is voor de
aanwezigen. Ook het uitzenden van de inhoud van een grammofoonplaat via de radio
is een vorm van 'ten gehore brengen' .46 Ten aanzien van de voltooiing van het delict
bij uitzending via radio zou ik mutatis mutandis hetzelfde willen aannnemen als bij het
tentoonstellen of vert onen van een TV-uitzending. Het ten gehore brengen is voltooid
met een uitzending die naar aile verwachting door enig pubJiek wordt beluisterd.

7.4.2 De inhoud in digitalibus

Hiervoor zagen we reeds dat tentoonstellen en ten gehore brengen - via radio of
televisie - middellijk kunnen plaatsvinden. In beginsel is er dan ook geen reden ecn
tentoonstellen of ten gehore brengen via een elektronisch netwerk buiten de begrippen
te houden. Is een openlijk tentoonstellen voltooid door de enkele beschikbaarstelling
aan het pubJiek, bijvoorbeeld via het WWW?De beschikbaarstelling is voldoende, mits
het publiek de betreffende pagina daadwerkelijk kan waarnemen en enig 'bezoekend'
publiek met een redelijke mate van waarschijnlijkheid verwacht mag worden."
Niet aile Intemettoepassingen leiden tot onrniddellijke weergave van de ontvangen
data, bijvoorbeeld op het beeldscherm. FTP-toepassingen voorzien slechts in

44 NLR art. 113. aant. 6.
45 HR 28 november 1978, NJ 1979,93, m.nt. Th.W. van Veen. Hoge Raad beroept zich uitvoerig op de

wetsgeschiedenis van art. 240 Sr. Het oordeel is niet aileen van belang voor art. 240 Sr maar ook voor
andere delicten waarin 'openlijk tentoonstellen' wordt genoemd: 'In art. 240 ook "openlijk vertoonen"
op te nemen schijnt niet zonder bedenking. Men zou hieraan een argument kunnen ontleenen voor de
stelling, dat de artikelen, die thans "openlijk tentoonstellen" van afbeeldingen strafbaar stellen niet op
openlijk vertoonen zander meer zien (vgl. artt. 113. 119, 261, 271,451 bis Sr.)";'

46 NLR art. 113, aant. 6.
47 Vergelijk de conclusie van Adv. Gen. Leijten bij HR 26 februari 1988 NJ 1988,821 over art. 141 Sr.

De HR voigt de Adv. Gen. in zijn conclusie zanderomhaal van woorden. Zie hierover: Wedzinga 1992,
p. 88. Voor toepassing van dit criterium bij openlijk tentoonstellen: Janssens 1998, p. 145.
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overdracht van een bestand. Hoe verhoudt zich dit tot het strafrechtelijke 'openlijk
tentoonstellen'? Indien een geschrift of afbeelding langs elektronische weg 'op afstand'
wordt tentoongesteld, is dan nodig dat het geschrift of de afbeelding direct na het
ontvangen van de data op het scherm wordt vertoond? Mijns inziens is dit een te
vergaande eis. Voldoende is dat er gebruik wordt gemaakt van een Internettoepassing
die normaliter een afbeelding direct op het scherm afbeeldt, zoals bijvoorbeeld het
WWW.48 In een concreet tenlastegelegd tentoonstellen hoeft mijns inziens slechts te
blijken dat van een dergelijke Internettoepassing gebruik is gemaakt. In wezen is dit
dezelfde situatie als zich bij radio en televisie voordoet. Ook hier is directe waarneming
regel en uitgestelde waarneming (via een band- of video-opname) uitzondering. Het
speci fiek voor downloaden beschikbaar stell en van een bestand valt in deze visie buiten
'tentoonstellen' en 'ten gehore brengen'. Het downloaden leidt niet tot een visuele of
auditieve weergave van de inhoud van een file.

7.4.3 Het object

De delictsomschrijvingen noemen steevast 'de inhoud van zodanig geschrift' als object
van ten gehore brengen." Het is juist met het oog op deze delictsomschrijvingen dat
verdedigd wordt dat onder geschriften mede is te verstaan grammofoonplaten. Moderne
equivalenten van de grammofoonplaat - de CD, het cassette-bandje, een duurzaam
vastgelegd geluidsbestand etc. - zullen eveneens als 'bron' van ten gehore te brengen
klanken kunnen dienen.
Als object van 'tentoonstellen' worden in delictsomschrijvingen in het Wetboek van
Strafrecht de volgende zaken genoemd: het 'geschrift', de 'afbeelding', het 'voorwerp'
en de 'gegevensdrager, bevattende een afbeelding' .50 Onder voorwerp wordt een fysiek
object verstaan. Een gegevensdrager is een voorwerp waarop gegevens kunnen worden
of zijn opgeslagen."

7.4.4 Het object in digitalibus

Bij het tentoonstellen en ten gehore brengen kan men het Internet zien als het door het
publiek gehanteerde instrument voor het waarnemen van het tentoongestelde of ten

48 WWW-browser beschikken wei over de mogelijkheid om het ophalen en weergeven van afbeeldingen
te onderdrukken, zodat aileen teksten zichtbaar worden. Deze mogelijkheid is gegeven ten behoeve van
gebruikers die slechts over een trage verbinding beschikken. Het gebruik van deze optie dient als
uitzondering beschouwd te worden. Het WWW kenmerkt zich juist door zijn fraaie grafische
mogelijkheden en de gebruikersvriendelijkheid die dat mogelijk maakt. Sterker nog, het WWW dankt
daaraan zijn populariteit.

49 Zieart.113,119.132,134,147a,261.271 Sr.
50 Voor 'geschrift' zie art. 113. 119. 132. 134, 147a, 271 Sr; voor 'afbeelding', zie art. 113, 119, 132. 134,

147a, 240, 240b. 271 Sr; voor 'voorwerp', zie art. 240 Sr en voor de 'gegevensdrager, bevattende een
afbeelding', zie art. 240b Sr.

51 Kamerstukken 1/ 1991/92, 21 551. or. II, p.4 (Nota naar aanleiding van het Eindverslag).
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gehore gebrachte. Voor kwalificatie als geschrift etc. zal derhalve de vastlegging in
aanmerking komen die zich bij de informatie-aanbieder of de Internetaanbieder
bevindt. Indien aan een tentoonstellen of ten gehore brengen via Internet een duurzame
vastlegging ten grondslag ligt, dan kan deze als 'geschrift' of 'afbeelding' gelden.
Indien live beelden of geluiden via het Internet verspreid worden kan men twijfelen of
een duurzame vastlegging die als geschrift kan gelden, daaraan ten grondslag ligt. Maar
dit is in wezen niet anders bij live uitzenden in een traditionele omgeving.
Anders dan bij verspreiden kunnen via elektronische netwerken wei fysieke objecten
tentoongesteld worden. Ik denk hier met name aan de mogelijkheden die een webcam
biedt, bijvoorbeeld indien hij gericht staat op een fysiek object. Door rniddel van een
webcam worden door een digitale camera opgenomen beelden rechtsstreeks
beschikbaar gemaakt op het WWW. Een drie dimensionaal 'voorwerp' of een
'gegevensdrager' kan zo via het Internet tentoongesteld worden.

7.5 Voorhanden hebben en in voorraad hebben

7.5.1 Het voorhanden object en het vooradige object

Het begrip 'voorhanden hebben' lijkt op zichzelf een beperking van haar object tot
lichamelijke zaken in te houden. Niettemin blijkt uit art. 326c Sr dat men oak gegevens
voorhanden kan hebben. Anders dan bij her begrip in voorraad hebben is duidelijk dat
hier niet de eis wordt gesteld dat voorhanden hebben een pluraliteit van exemplaren
impliceert.
Het begrip 'in voorraad hebben' lijkt - anders dan 'voorhanden hebben' te wijzen op
een pluraliteit van voorwerpen." Bij het 'ter verspreiding in voorraad hebben' ligt dit
v~~r de hand, gezien de pluraliteit die voor verspreiding verJangd wordt." Voor andere
delictsomschrijvingen zou dit afgeleid kunnen worden uitde taalkundige betekenis van
'voorraad'. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van een wijzigingswet met
betrekking tot art. 240b Sr, wordt eveneens gewag gemaakt van een pluraliteit in
verband met 'in voorraad heben'."
Ondertussen kan men zich afvragen of een getalsmatige afbakening van het begrip
'voorraad' wei een gelukkige keuze is. In de kern gaat het toch erom dat het

52 Zie bijvoorbeeld NLR art. 209. aant. 5: 'De uitdrukking "in voorraad hebben" schijnt minder gelukkig
gekozen. Zij doet denken aan een handeling betreffende een meervoud van objecten. Beier is in dit
opzicht art. 214 geredigeerd, dar spreekt van voorhanden hebben.' In een noot bij dit tekstfragrnent
relativeert Remmelink de pluraliteitseis sterk: 'Bepaald dwingen om het voorschrift uitsluitend toe te
passen als iemand meer dan een voorwerp aanwezig heeft doet de term m.i. loch tenslotte niet.' en NLR
art. 214, aant. 4: 'Van het "in voorraad hebben'' genoemd in art. 209 verschilt "voorhanden hebben"
misschien in zoverre, dat het ook reeds op een enkel voorwerp betrekking kan hebben.'

53 Zie met name Smidt (dl2) 1881, p. 44, HR 14 april 1964 NJ 1964,435 en HR 23 juni 1959, NJ 1960.
72.

54 Zie Kamerstukken If 1994/95,23682, nr.5, p.17 (Nota naar aanleiding van het Verslag).
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'voorradige' bedoeld is om verspreid, tentoongesteld, verkocht etc. te worden." Het
aantal dragers of exemplaren dat daartoe nodig is, is van ondergeschikt belang. In de
'papieren' omgeving kan een enkel exemplaar achtereenvolgens aan verschillende
personen te lezen worden gegeven, waardoor de gegevensinhoud onder een aanzienlijk
publiek verspreid kan raken. In navolging van van Veen ben ik dan ook van mening
dat het aantal exemplaren in beginsel irrelevant hoort te zijn."
Het komt aan op de intentie waarmee men in voorraad heeft. Heeft men iets aanwezig
met intentie het in omloop te brengen of aan de man te brengen, dan heeft men het in
voorraad. Uiteraard kan het aantal exemplaren dan wei weer een indicatie zijn voor de
aanwezigheid van zo een intentie. Dat mag echter niet betekenen dat slechts de
aanwezigheid van een exemplaar een kwalificatie als 'voorradig' blok.keert. Een
verspreidingsintentie kan uiteraard ook uit andere bronnen afgeleid worden,
bijvoorbeeld een aangevangen verspreiding."
In de meeste bepalingen van het Wetboek van Strafrecht die het in voorraad hebben
van een of ander object strafbaar stell en noemen de intentie waarmee de dader in
voorraad heeft, expliciet. Meestal gaat het om een verspreidings-, tentoonstellings- of
verkoopsintentie." Art. 240b Sr over kinderpomografie is de vreemde eend in de bijt.
Yoor inwerkingtreding van de wet" van 13 november 1995, Stb. 575 stelde art. 240b
Sr - voorzover hier van belang - strafbaar: 'het om verspreid of openl ijk tentoongesteld
te worden in voorraad hebben van een afbeelding of een gegevensdrager bevattende
een afbeelding'. Bij genoemde wet is de verspreidings- en tentoonstellingsintentie
echter geschrapt, zodat nu het blote 'in voorraad hebben' al strafbaar is. Betekent dit
dat het enkele bezitten van kinderpomografie voor privedoeleinden nu strafbaar is? In
de Memorie van Toelichting, die onder verantwoordelijkheid van Minister van Justitie
Hirsch Ballin is opgesteld, valt te lezen: "Door deze wijziging zal het in voorraad
hebben van kinderpomografie strafbaar worden, ongeacht de vraag of zulks geschiedt
op grond van commerciele motieven dan wei voor prive-doeleinden. ,,60 Zijn opvolger
Minister van Justitie W. Sorgdrager neemt in de Nota naar aanleiding van het Verslag
echter al direct afstand van de gedachte dat de wetswijziging ook het enkele prive-bezit

55 Als intenties van 'in voorraad hebben' worden in het Wetboek van Strafrecht de volgende genoemd:
verspreiden in art. 113, 119, 132, 134, 137e, 147a, 271, 440 Sr. tentoonstellen of aanslaan in art. 113,
119, 132, 134, 147a, 271 Sr, openbaarrnaking in art. 137e Sr, uitgeven of doen uitgeven in art. 209, 211
Sr, verkoop in art. 220, 221,222, 326b, 337 Sr en uitdelen in art. 337 Sr.

56 Th. W. Van Veen in zijn noot onder HR 15 oktober 1985 Nl 1986,279.
57 Dat neemt natuurlijk niet weg dat de strafbaarheid van het ter verspreiding in voorraad hebben

onafhankelijk is van enige verspreiding; a fortiori naast een niet strafbare verspreiding. Zie Noyon, bIz.
44S. Zie ook: Hof A'dam 19 september 1893, W.64IS en Voorink 1910, bIz. 36.

58 Als intenties van 'in voorraad hebben' worden in het Wetboek van Strafrecht de volgende genoemd:
verspreiden in art. 113, 119, 132, 134, 137e, 147a, 271. 440 Sr, tentoonstellen of aanslaan in art. 113,
119, 132, 134, 147a, 271 Sr, openbaarmaking in art. 137e Sr. uitgeven of doen uitgeven in art. 209,211
Sr, verkoop in art. 220, 221, 222, 326b, 337 Sr en uitdelen in art. 337 Sr.

59 lwtr: 01-02-1996. Kamerstukken: 23682.
60 Kamerstukkenll1993/94, 23682. or. 3 (MvT), p. 3.
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strafbaar rnaakt." Het begrip 'in voorraad hebben' dient onderscheiden te worden van
het enkele 'bezitten' en wei, zo: "Het begrip voorraad wijst op pluraliteit en heeft een
naar buiten gerichte connotatie." Door de uiteenlopende duidingen die de opvolgende
ministers aan het begrip geven is de wetsgeschiedenis op het punt van het eigen
gebruik en het aantal exemplaren niet geheel helder. Op 21 april 1998 heeft de Hoge
Raad echter een arrest gewezen, waarin op dit punt klaarheid wordt gebracht." Het in
bezit hebben van kinderpornografisch materiaal voor eigen gebruik levert 'in voorraad
hebben' in de zin van art. 240b Sr op. Ais belangrijkste argumenten noemt het college
de ratio van de wijzigingswet en de aanvankelijke stellingname van de regering in de
Memorie van Toelichting. De Memorie van Toelichting is hiervoor reeds geciteerd. De
ratio van de wijzigingswet is de effectieve bestrijding van ten aanzien van kinderen
gepleegde zedendelicten. De wet beoogt het belang dat iemand bij misbruik van
kinderen kan hebben weg te nemen door de verhandelbaarheid en het 'in vooraad
hebben' van het uit misbruik resulterende kinderpornografisch materiaal te bernoeilij-
ken. Vanuit deze ratio maakt het inderdaad weinig uit of het materiaal voor cornmerci-
ele doeleinden of voor eigen gebruik in voorraad wordt gehouden. Hierin verschilt art.
240b Sr van andere bepalingen die enige vorm van 'in voorraad hebben' stratbaar
stellen. In deze bepalingen is het vooral het schadelijk effect van extern gebruik van
de goederen dat het 'in voorraad hebben' zijn strafwaardigheid verieent. Voorts
besteedt de Hoge Raad aandacht aan de hierboven weergegeven nuancering die
Minister Sorgdrager aan het standpunt van haar voorganger gaf. Deze nuancering staat
volgens het college 'op gespannen voet staat met de eisen die vanuit een oogpunt van
rechtszekerheid aan de afgrenzing van de desbetreffende bepaling moeten worden
gesteld.' Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
was al de vraag gerezen of de naar buiten gerichte connotatie niet de verspreidings- en
tentoonstellingsintentie weer via de achterdeur binnenhaalde." Tenslotte overweegt de
Hoge Raad dat het steJlen van een pluraliteitseis niet 'strookt met de ondubbelzinnige
tekst van art. 240b Sr, nu zowel in het eerste als het tweede lid sprake is van "een
afbeelding".' Dit is op zich een opmerkelijke onderbouwing, omdat de Hoge Raad er
in het verleden nooit een been in heeft gezien om bij het verspreiden van "een
geschrift" wei een pluraliteit te veriangen. Niettemin kan ik met het afwijzen van
pluraliteit van exemplaren wei instemmen. In een digitale omgeving heeft het aantal
exemplaren zoals dadelijk zal blijken nog minder zeggingskracht dan in een traditionele
omgeving.

61 Kamerstukken //1994/95, 23682, or. 5 (Nota naar aanleiding van het Verslag), p. 17.
62 HR 21 april 1998. nr 107.061 met conclusie van A-G Machielse.
63 MinisterW. Sorgdragerontkent uitdrukkelijk dat haar interpretatie van het woord 'voorraad' ertoe leidt

dat de verspreidingsintentie via de achterdeur terugkeert. Zie Kamerstukken I 1994/95, 23 682. nr.
250b, p. 2.
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7.5.2 Het object ill digitalibus

De pluraliteitseis is in een digitale netwerkomgeving niet goed toepasbaar. Een enkele
vastlegging van gegevens op een WWW-,News- ofFTP-server is voldoende om veJen
in staat te stellen zich de beschikking over de gegevens te verschaffen. Een enkel
exemplaar op een WWW-server is goed voor wereldwijde beschikbaarheid." Bij
plaatsing van gegevens op een server dient de pluraliteitsmaatstaf niet aangelegd te
worden met betrekking tot het aantal exemplaren, omdat het aantal exemplaren in die
omstandigheden betekenisloos is. Uiteraard kan uit plaatsing van gegevens op een
server die bedoeld is om de betreffende gegevens voor het publiek toegankelijk te
maken weI een openbaarrnakings- of verspreidingsintentie afgeleid worden.
Een andere vraag is of het - off line - bezitten van een enkele digitale gegevensdrager
met inhoud 'in voorraad hebben' kan opleveren. Voor art. 240b Sr is het antwoord
duidelijk: het bezit van een enkel exempJaar hoeft aan strafbaarheid niet in de weg te
staan. Voor de overige bepalingen zou ik ook geen pluraliteit van gegevensdragers
willen eisen. WeI zal in zulk een geval moeten blijken van een intentie om te
verspreiden, etc. zoals ook in de delictsomschrijvingen tot uiting is gebracht.

7.5.3 De inhoud van de begrippen

Intuitiefbetekent 'voorhanden hebben' dat men direct over het voorhandene - feitelijk -
kan beschikken. De Hoge Raad besliste echter al in 1916 dat - om van 'voorbanden
hebben' te kunnen spreken - niet vereist is dat de dader te allen tijde onmiddellijk over
de zaak kan beschikken." Een in Amsterdam woonachtige bakkerij-directeur uit een
arrest van 1916 kon broden voorhanden hebben die zich in de onder zijn beheer en
toezicht staande filialen in Den Haag bevonden. Kortorn 'onrniddellijke' beschikbaar-
heid blijkt niet een nodige voorwaarde te zijn voor kwalificatie als 'voorhanderi'. Het
is echter weI aannemelijk dat de houder met relatiefweinig moeite over het voorhande-
ne moet kunnen beschikken. Uit twee arresten die de Hoge Raad in 1942 heeft
gewezen," kan men afleiden dat feitelijke beschikbaarheid niet een voldoende
voorwaarde is voor kwalificatie als 'voorhanden'. In het in maart 1942 gewezen arrest
overweegt de Hoge Raad dat het enkele aanwezig zijn van goederen in ruimten die bij
verdachte in gebruik zijn, niet noodzakelijk meebrengt hij die goederen voorhanden
heeft. Daarvoor is nodig dat hij in een zekere persoonlijke relatie tot de goederen staat.
In de casus die aanleiding gaf tot het arrest bestond de relatie uit wetenschap van de

64 Natuurlijk zou men kunnen redeneren dat na opvragingen 'rneerdere' exemplaren ontstaan bij
websurfers. Men kan zich echter afvragen of deze exernplaren nog 'in voorraad' zijn van de informatie-
aanbieder. Maar zelfs als dit zo zou zijn, zou dit een weinig zinvolle constatering zijn. He! OM zou
immers moeten aantonen dat verspreiding voltooid is, en het doel van strafbaarstelling van in voorraad
hebben is juist de rnoeilijkheden die het bewijs van een voltooide verspreiding oplevert, uit de weg Ie
gaan.

65 HR 19juni 1916,NJ 1916.471.
66 HR 16 maart 1942 NJ 1942,523 en HR 30 november 1942 NJ 1943.73.
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aanwezigheid. De Hoge Raad overwoog nameIijk: de goederen dienen zich met
goedvinden van de verdachte, en in elk geva! met zijn medeweten, in de bij hem in
gebruik zijnde ruimten te bevinden. In het tweede arrest uit het oor!ogsjaar wordt een
ander voorbeeld van een dergelijke persoonlijke relatie genoemd. De Hoge Raad
overweegtdat:

"een voorhanden hebben [als bedoeld in dat voorschrift] alleen67 dan aanwezig kan worden
geacht indien de houder t.a.v. het goed een zekere handelingsbevoegdheid bezit, terwijl dan in
elk bijzonder geval zal moeten worden nagegaan, of die relatie van dien aard is, dat daaruil een
voorhanden hebben kan worden af'geleid;"

'Handelingsbevoegdheid' betekent daarbij volgens Langemeijer niet meer dan de
bevoegdheid tot zekere feitelijke handelingen met het goed." Het is rnijns inziens de
vraag of de term handeIingsbevoegdheid hier wei gelukkig is gekozen. Mijns inziens
gaat het meerom een handelingsvermogen. Wie een handelingsvermogen heeft, zonder
de corresponderende bevoegdheid met betrekking tot een tot zijn beschikking staand
goed, heeft in het a1gemeen het goed voorhanden.
Tenslotte vestig ik de aandacht op een arrest van de Hoge Raad uit 1944: uit dit arrest
kan afgeleid worden dat men niet rechtstreeks belanghebbende bij goederen hoeft te
zijn om hen voorhanden te hebben."

7.5.4 De inhoud VGn de begrippen in digitalibus

Het Internet biedt de rnogelijkheid om met betrekkelijk weinig rnoeite te beschikken
over gegevens die zich op een verafgelegen computer bevinden. Dergelijke gegevens
zijn niet onmiddellijk beschikbaar: er is immers een middel - Internet - nodig om hen
te bereiken. Niettemin moet geconstateerd worden dat men in de praktijk over die verre
gegevens kan beschikken alsof zij ter plaatse in een databank aanwezig zijn. Men kan
daarom wei stell en dat in de digitale omgeving de plaats waar zich gegevens
daadwerkelijk bevinden, sterk in belang is afgenomen. Het arrest van de Hoge Raad
uit 1916, waaruit b!ijkt dat men ook 'rniddellijk' beschikbare zaken voorhanden kan
hebben, weerspiegelt dan ook in beginsel een gelukkige keuze voor de digitale
omgeving. Maar de keuze is niet zonder problemen. Ret is niet ondenkbaar dat zij in
de digitale omgeving over haar doe! heen schiet. Er zijn op het Internet immers zoveel
gegevens beschikbaar dat men wei eens meer gegevens 'voorhanden' zou kunnen
hebben dan men lief is. Hebben de begrenzingen aan het 'voorhanden hebben' die - in
de traditionele context - zijn ontwikkeld ook in de digitale omgeving nog voldoende

67 Met het - door mij gecursiveerde - woord 'aileen' neernt de Hoge Raad mijns inziens geen afstand van
haar explicitering uit het eerdere arrest. Zij distantieert zich daarrnee van het vonnis van de
Economische Rechter - waarvan cassatie - , die overwoog dat onder voorhanden hebben moet worden
verstaan elk onder zich hebben, onder welke titel oak, of ook zonder titel.

68 Conclusie van Adv.-Gen. Langemeijer bij HR 18januari 1949 NJ 19·19,309.
69 HR28maart 1944NJ 1944,401.
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onderscheidend vermogen?
Bij de behandeling van deze vraagstelling maak ik onderscheid naar een viertal
verschillende situaties. Een actor heeft - al dan niet - de volgende gegevens voorhan-
den:
a. gegevens die zich in zijn eigen computer bevinden,
b. gegevens die te zijnen behoeve in de computer van een derde zijn opgeslagen,
c. gegevens die voor het publiek beschikbaar zijn, en
d. gegevens waamaar hij een (WWW-)hyperlink heeft gelegd.

ad a. De gegevens die zich in zijn eigen computer bevinden
De bezitter van een computer heeft in het algemeen de gegevens voorhanden die zich
in zijn computer bevinden. Zij zullen immers direct voor hem beschikbaar zijn. In de
Intemetcontext kunnen zich niettemin enige interessante vragen voordoen: heeft een
Intemetaanbieder die opslagdiensten aanbiedt de gegevens van zijn clienten
voorhanden? Heeft de browsende Intemetgebruiker de gegevens voorhanden van de
webpagina's waarlangs hij bladert?
Intemetaanbieders stellen geheugenruirnte beschikbaar aan hun clienten, die door dezen
naar eigen inzicht met data gevuld kan worden: bijvoorbeeld geheugenruimte voor
Webpagina's en e-mailboxen. Heeft een Intemetaanbieders de gegevens van zijn
abonnees voorhanden dan weI in voorraad? In het algemeen zal een Intemetaanbieder
deze gegevens inderdaad voorhanden hebben of in voorraad hebben. Hij kan over de
gegevens beschikken en heeft een ruim handelingsvermogen met betrekking tot de
gegevens. In de praktijk zal een Intemetaanbieder zich echter aan strafrechtelijke
aansprakelijkheid kunnen onttrekken, indien hij geen wetenschap heeft van de
betreffende gegevens. Bij sommige delicten komt het verweer neer op een ontkenning
van de tenlastelegging. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verspreidingsdelicten. Een
verspreider is slechts aansprakelijk als hij weet of emstige reden heeft om te
vermoeden dat de betreffende inhoud van strafbare aard is.70 In andere gevallen is het
voorhanden of in voorraad gehouden object en zijn aard een geobjectiveerd bestand-
dee\. In dat geval kan de Internetaanbieder, indien hem ter zake van het niet-weten geen
enkel verwijt treft, een beroep doen op afwezigheid van aile schuld."
Heeft een websurfer de gegevens voorhanden die hij al surfend 'binnenhaaIt'? Het
tijdeJijk verblijf van gegevens in de computer van de webs urfer teneinde de gegevens
te kunnen waarnemen, is mijns inziens niet voldoende om van een voorhanden of in
voorraad hebben te kunnen spreken. lets anders is wellicht dat de gegevens die al
surfend worden geraadpleegd in een cache op de harde schijf van de computer van de
webs urfer terecht kunnen komen. Blijkens een krantenbericht van 22 juli 2000 heeft
de rechtbank te Roermond geoordeeld dat er in een dergelijk geval geen sprake is van

70 In art. 137e Sr wordt gesproken van weten of redelijkerwijze.moeten vermoeden.
71 HR 14 februari 1916 NJ 1916,681, W 9958.
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in voorraad hebben van - in casu - kinderpornografie." De verdachte voerde aan dat
hij kinderpornografie altijd direct wegklikte, als hij die tijdens het surfen over het
Internet tegenkwam. Zijns inziens was het weggeklikte materiaal daarna ook niet meer
oproepbaar. Computer-experts hadden de beelden echter met kunstgrepen weer
tevoorschijn weten te halen. De Rechtbank achtte dit laatste blijkens het krantenbericht
niet relevant. Hierop aansluitend lOU ik willen aannemen dat de webs urfer de gegevens
in zijn diskcache slechts voorhanden of in voorraad heeft, als zij voor hem voorzien in
een reele raadpleegmogelijkheid.

b. gegevens die te zijnen behoeve bij een derde zijn opgeslagen
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een Informatie-aanbieder gegevens opslaat op de
webserver van zijn Internetaanbieder. Van de inforrnatie-aanbieder zal doorgaans
gezegd kunnen worden dat hij deze gegevens voorhanden heeft. Hij zal imrners over
'schrijfrechten' met betrekking tot de opgeslagen inforrnatie beschikken. Deze
schrijfrechten kan hij weliswaar slechts 'middellijk' uitoefenen, namelijk door gebruik
te maken van een dataverbinding, maar dit mag gezien het arrest van 1916 geen
bezwaar heten. Zijn schrijfrechten zijn een teken van zijn handelingsvermogen met
betrekking tot de opgeslagen gegevens. Zij stellen hem bijvoorbeeld in staat zijn
voorhanden hebben op een eenvoudige manier te beeindigen, namelijk door de
gegevens te wissen. Indien een Intemetgebruiker gegevens in zijn mailbox ontvangt
of de inhoud van zijn webpagina onbevoegdeJijk - door een hacker - wordt gewijzigd,
zal een - opzettelijk - 'voorhanden hebben' doorgaans niet aangenomen kunnen worden
bij gebrek aan wetenschap van de aanwezigheid van deze gegevens.

c. gegevens die voor het publiek beschikbaar zijn.
Informatie die zich in het publieke deel van Internet bevindt, is voor aile Internetge-
bruikers toegankelijk. Vaak zijn slechts enkele muisklikken voldoende om de
betreffende inforrnatie beschikbaar te krijgen. Indien men de rechtspraak van de HR
zo interpreteert dat men datgene voorhanden heeft waarover men met weinig moeite
feitelijk kan beschikken, lOU men misschien tot de conclusie kunnen komen dat een
willekeurige lnternetgebruiker voorhanden heeft wat pubJiek toegankelijk is. Deze
conclusie is ongewenst. Zij maakt de kring van strafrechtelijk aansprakelijken te groot.
Bovendien ontstaat er een systematisch probleem in de verhouding tussen het
strafrechtelijk verspreiden en voorhanden hebben. Men lOU kunnen redeneren dat het
resultaat van verspreiding is dat het verspreide voorhanden is bij de ontvangers. Indien
nu de gegevens nog voor zij naar degenen die daarom verzocht hebben verstuurd zijn,
al bij deze voorhanden zijn, blijft er voor verspreiding weinig ruimte over. Verspreiden
zou dan worden gereduceerd tot voor het publiek beschikbaar stellen.

72 Dagblad De Limburger 22 juli 2000: "Rechter: niet aile kinderpomografie op harde schijf is strafbaar"
over het vonnis van de Rechtbank te Roennond van 21 juli 2000, parketnr. 61004199 (ongepubliceerd).
In deze zaak is hoger beroep ingesteld. Het krantenbericht is te raadplegen onder URL:
http://www.limburger.nl (geraadpleegd 26 september 2000).
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Met welke argumenten kan men zich aan deze ongewenste conclusie onttrekken? Het
arrest van maart 1942 geeft een aanknopingspunt. Voor voorhanden hebben is enige
persoonlijk relatie vereist tussen de houder en het voorhandene. De Hoge Raad geeft
in genoemd arrest weliswaar direct een concretisering aan deze eis, maar ook zonder
deze concretisering heeft zij mijns inziens betekenis. Een willekeurige Intemetgebrui-
ker verkeert in zijn verhouding tot enige op Internet aanwezige, publiek toegankelijke
informatie niet in een andere positie dan enige andere Intemetgebruiker, uitgezonderd
de informatie-aanbieder en de Intemetaanbieder bij wie de pagina is opgeslagen. In
niets heeft deze verhouding iets dat specifiek is voor hem. Kortom er is niet een
persoonlijke relatie als bedoeld in genoemd arrest. Ook indien men kijkt naar het
handelingsvermogen van de - willekeurige - gebruiker komt men tot dezelfde
conclusie. De gebruiker heeft in verhouding tot de aanbieder wei een zeker handelings-
vermogen - hij kan de data opvragen - maar dat hoeft niet doorslaggevend te zijn. Zijn
handelingsvermogen gaat niet zover dat hij zijn eigen voorhanden hebben kan
beeindigen.

ad d. gegevens waamaar een hyperlink is gelegd.
Een Intemetgebruiker brengt op zijn webpagina een link aan naar een andere
webpagina. Heeft hij de gelinkte pagina (ter verspreiding) voorhanden? Bij de
beantwoording van deze vraag dient men allereerst te bedenken dat de gelinkte pagina
er een is als aile andere, zodat het onder a., b. en c. gestelde daarop in principe van
toepassing is. Is het een eigen paginadan heeft men deze - zoals wij zagen - doorgaans
voorhanden. Dat er links Iiggen tussen eigen webpagina's verandert daaraan uiteraard
niets. Een voor het publiek toegankelijke pagina van een ander heeft men in beginsel
niet voorhanden. De vraag is of het aanbrengen van een link naar een dergelijke pagina
een zodanige 'persoonlijke' relatie met de - aan een ander 'toebehorende' - pagina
vestigt dat van een 'voorhanden hebben' kan worden gesproken. Ik ben van mening dat
dit in het algemeen niet het geval is. Het leggen van de link vergroot niet het
handelingsvermogen mel betrekking tot de gelinkte pagina. Dit is als voigt in te zien.
De legger van de link kan de inhoud van de gelinkte pagina niet veranderen. Hij heeft
geen 'schrijfrechten' met betrekking tot de gelinkte pagina. Hij blijft voorts afhankelijk
van de maker van de pagina voor wat betreft het voortduren van de beschikbaarstelling
ervan. Indien de pagina aan de bron niet langer beschikbaar wordt gesteld, werkt de
link niet meer. Indien de capaciteit van de gelinkte WWW-server onvoldoende is om
te voorzien in de vraag naar de pagina, kan de legger van de link daaraan niets
veranderen. Bovendien kan de maker van de pagina de inhoud ervan veranderen zonder
de legger van de link hiervan op de hoogte te stellen. Kortom, de legger van de link
ontbeert het handelingsvermogen dat typisch is voor iemand die gegevens voorhanden
heeft.
De belangrijkste consequentie van het leggen van een link is dat de legger van de link
de verspreiding van de betreffende pagina bevordert. Kenmerkend voor deze vorm van
bevordering is echter dat juist geen elektronische kopie gemaakt hoeft te worden. De
legger van de link hoeft de gelinkte gegevens niet onder zich te nemen. Hij verwijst
slechts naar de aanwezigheid van die gegevens elders. Kortom, het leggen van een link
schept geen 'voorhanden hebben'.
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7.6 Afbeelding"

Een afbeelding kan omschreven worden als iedere beeldende voorstelling van objecten,
feiten of gebeurtenissen. Doorgaans zal een afbeelding twee-dimensionaal zijn, maar
ook een drie-dimensionaal beeld kan als afbeelding gerubriceerd worden."

7.6.1 De vastlegging van een afbeelding

Een afbeelding zal zich (vrijwel) altijd op een materiele drager bevinden. Een
duurzame verbinding met de drager wordt echter niet geeist. Aan de totstandkornings-
geschiedenis van art. 139f Sr is daarover het volgende te ontlenen: "Onder afbeelding
moet niet aileen worden verstaan een reproduceerbare, min of meer blijvende
vastlegging door rniddel van fotografisch papier of een ander materiaal, maar ook een
tijdelijke beeldvorming anders dan op het netvlies van de toeschouwer"." Televisie-
beelden kunnen blijkens dezelfde Memorie van Antwoord als afbeeldingen aangemerkt
worden. Van belang is dat er een beeld tot stand komt dat voor derden de mogelijkheid
opent om dat beeld waar te nemen. Het relaas van een waarnerning is geen afbeelding.
Een gebaar is ook geen afbeelding."
Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat niet aileen de eerste vastlegging van objecten
een afbeelding is, maar ook reproducties kunnen zo benoemd worden."

7.6.2 De vastlegging ill digitalibus

Gezien de ruime interpretatie van afbeelding traditioneel, is de beeldvorrning op een
computermonitor zonder meer een afbeelding te noemen. Ook de tijdelijkheid van een
vastlegging in een RAM-geheugen staat mijns inziens niet aan kwalificatie als
afbeelding in de weg.

73 Zie artikel 113. 119. 131, 132, 133. 134. 137c, 137d, I 39f, 139g. 147. 147a, 240. 240a, 240b, 266. 271,
285a, 418, 419, 420, 441 b Sr.

74 Zie NLR art. 240 aant. 3.
75 Kamerstukken 111969170. 9419, nr. 4 (MvA). p. 7.
76 HR II maart 1986 NJ 1987,462 rn.nt. G.E. Mulder: lmmers, onder "afbeelding"· naast "mondeling"

of "bij geschrift" - in art. 137c Sr is te verstaan een vastgelegd beeld, zoals een (fotojgrafisch beeld, een
prent of een plaat, maar niet een (grievend) gebaar. 5.4. Oat het begrip "afbeelding" niet mag worden
opgevat in die ruime zin die het hof daaraan heeft toegekend. is o.m. af te leiden uit art. 266 Sr, waarin
naast "mondeling" of "door ... geschrift of afbeelding", aan welke woorden in art. 137c dezelfde
betekenis toekomt als in art. 266 Sr, wordt melding gemaakt van "feitelijkheden", onder welke term
gebaren wei zijn te begri jpen.

77 Voor art. 139f sub 2 Sr gaat dit echter niet op: mel (de vervaardigde) afbeelding is aileen de eerste
vastlegging bedoeld. Het privacy-bedreigende karakter van het vervaardigen van reproducties is
kennelijk niet zo bedreigend. dat her voor strafbaarstelling in aanmerking kornt.
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7.6.3 Waameembaarheid van eel! afbeeLding

In het algemeen is niet vereist dat een afbeelding direct waarneembaar is. Ook een
beeld op een nog niet ontwikkelde film is een afbeelding." Er zijn echter delicten
waarin de zichtbaarheid van een afbeelding een rol speelt, omdat het effect van de
afbeelding op de waarnemer van direct belang is.79 Zedelijkheidsdelicten als art 240 Sr
en art. 240b Sr (voorzover het om openlijke tentoonstelling gaat'") beschermen
bijvoorbeeld - mede - tegen een onverhoedse confrontatie met het afgebeelde. Aileen
in direct zichtbare vorm kunnen zij hun choquerende effect teweegbrengen. Ook voor
het bereiken van een beledigend of opruiend effect is directe zichtbaarheid vereist.
Weliswaar is voor opruiing niet vereist dat iemand daadwerkelijk gevolg aan de
opruiing geeft of zich zelfs 'opgeruid' voelt, maar dat kan niet wegnernen dat de
gebezigde afbeelding wei het effect moet kunnen hebben dat iemand erdoor wordt
opgeruid." Het is redelijkerwijze aan te nemen, dat een afbeelding dat effect aileen
maar kan hebben, als zij zichtbaar is.
Bij de delictsvormen waarvoor directe waarneembaarheid niet van belang is, kan men
met name denken aan strafbaarstelling van handelingen als het drukken, uitgeven,
vervaardigen, verspreiden, in voorraad hebben of beschikken over afbeeldingen.

7.6.4 De waameembaarheid in digitalibus

Dat voor het waarnemen van een gedigitaliseerde vastlegging van een atbeelding
hulpmiddelen nodig zijn is in principe geen bezwaar. Mijns inziens is het ook geen
bezwaar dat een gedigitaliseerde afbeelding door gebruik te maken van
telecommunicatie-middelen 'op afstand' wordt waargenomen. Yoor de gene die
afbeeldingen 'op afstand' langs digitale weg beschikbaar stelt, zal het wei moeilijk zijn
vast te stell en zijn of, en zoja wanneer, een 'verzonden' afbeelding daadwerkelijk
waargenomen wordt. Men kan dit zien als een gebrek aan transparantie, dat in de
traditionele 'wereld' niet bestond. Als voorbeeld kan het downloaden genoemd
worden. Door downloaden ontstaat een bestand bij de ontvanger waarvan de inhoud
na on tvangst in het algemeen niet automatisch getoond wordt op het beeldscherm. Het
is aan de downloader om een geschikt viewerprogramrna te starten en de afbeelding
(i.e. de inhoud van het bestand) zichtbaar te maken: echter, hij kan dit ook achterwege
laten en gewoon niet naar de afbeelding (om)kijken. Men kan zich afvragen wat dit
betekent voor delicten waarbij het effect van de afbeelding op de waarnemer van
belang is. Ik denk hier aan delicten als het 'bij afbeelding' opruien, beJedigen,

78 HR 24 februari 1959 NJ 1959, 342.
79 Zie bijvoorbeeld art. 131, 133, 137c, 137d, 147,266, 285a Sr.
80 Naast het open lij k tentoonstellen van kinderpornografische afbeeldingen stelt art. 240b Sr ook strafbaar

het verspreiden, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of in voorraad hebben van dergelijke
afbeeldingen. Voor deze handelingen is zonder twijfel voldoende dat de afbeeldingen zichtbaar
gemaakt kunnen worden.

81 NLR art. 131, aant. 5.
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aanzetten tot haat, aanbieden van medeplichtigheid etc. Hoewel de 'schadelijkheid' van
dit effect de reden van criminalisering van de betreffende feiten is, gaan de bepalingen
niet zoverdat zij eisen dat het effect daadwerkelijk intreedt. Het zijn forme Ie delicten. 82

Va or deze delicten is derhalve voldoende dat men zich bedient van een afbeelding die
in staat is het ongewenste gevolg te bewerkstelligen. Voor download beschikbaar
gestelde bestanden zijn mijns inziens daartoe zeker in staat. Een beschikbaar gesteld
bestand met een beledigende inhoud is zonder twijfel een middel dat geeigend is am
iemands eer of goede naam aan te tasten. Men bedenke bovendien dat men beeldbe-
standen normal iter downloadt am hun inhoud te bekijken. De technische gegevenheid
dat zij niet automatisch na ontvangst zichtbaar worden gemaakt, speelt in de
'praktische' werkelijkheid geen rol van belang. Ik zou daaram willen aannemen dat er
sprake is van belediging of opruiing, indien dergelijke bestanden voor download
beschikbaar worden gesteld.

7.7 Het geschrift

"Geschrift omvat aile in letter of cijferschrift gestelde stukken, en dus ook telegram-
men.". zo is aan de Memorie van Toelichting op art. 225 Sr te ontlenen.P Tijdens de
behandeling van het artikel in de Tweede Kamer voegde Minister Modderman hieraan
nag toe: "Het maakt geen verschil of de letters, cijfers enz. gesteld zijn door de hand
of wei door de drukpers, of welk ander werktuig ook" .84 De tostandkomingsgeschiede-
nis van het Wetboek van Strafrecht getuigt derhalve al van een zekere techniekonaf-
hankelijke duiding van het begrip geschrift. Deze duiding is niet beperkt tot valsheid
in geschrift, maar is eveneens van betekenis voor de verspreidingsdelicten: "Het woord
geschrift heeft in het hele wetboek dezelfde betekenis"." In deze paragraaf wordt
onderzocht hoeveel rek in de techniekonafhankelijkheid van het begrip schuilt met het
oog op toepassing ervan in een Internetomgeving.
In de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 225 Sr worden aan een geschrift de
volgende eisen gesteld: de gegevens van het geschrift dienen daarin op een duurzame
wijze vastgelegd te zijn en zij dienen leesbaar te zijn of op tamelijk eenvoudige wijze
leesbaar gemaakt te kunnen worden." In de literatuur treft men daarnaast ook weI de
eis aan van een rnateriele drager en een voor begrip vatbare gedachtenuiting."

82 Vergelijk in dit verband ook NLR Titel XVI (belediging). aant.6. Belediging is een formeel delict,
'zodat men kan stellen, dat er in wezen niet meer hoeft te gebeuren dan dat er een uiting wordt
gelanceerd, die geschikt is de eer of de goede naam te schenden.' Opruiing is cveneens een formeel
delict (NLR art. 131, aant. 5): 'onder opruien is nier meer te verstaan dan hoorbaar of zichtbaar
opruiende woorden bezigen.'

83 Smidt (dI.2) 1891. p. 250. MvT.
84 Smidt (dI.2) 1891, p. 258.
85 Smidt (dI.2) 1891. p. 258
86 ZieHR 15januari 1991 NJ 1991.668. rn.nt. Corstens.
87 Bakker 1985, p. 38 e.v. en Kaspersen 1990. p. 97.
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7.7.1 Een duurzame vastlegging en een materiele drager

In de Iiteratuur wordt weI aan geschriften de eis gesteld van een rnateriele drager. Deze
eis hangt rnijns inziens nauw samen met de uit de rechtspraak bekende eis van een
duurzame vastlegging. Het Iijkt niet goed mogelijk te zijn gegevens duurzaam vast te
leggen in iets anders dan een materiele drager. Bij het materiaal van de drager valt
natuurlijk in de eerste plaats aan papier te denken. Daarnaast komen allerlei andere
material en in aanmerking, zoals karton, hout, textiel, metaal en kunststoffen." Aile
vormen van computergeheugens, inclusief RAM-geheugens, voldoen aan de eis van
materialiteit. Gegevens die met behulp van elektro-magnetische golven - zoals radio,
televisie en licht - of geluidsgolven worden overgedragen bevinden zich niet op een
materiele drager.
Een belangrijker eis die aan geschriften gesteld wordt is die van de duurzame
vastlegging. Traditionele vastleggingen van gegevens met inkt op papier voldoen
uiteraard aan deze eis. Voor computermedia is de vraag naar de duurzaamheid van
vastlegging minder gemakkelijk te beantwoorden. Het gebruik van computermedia
wordt namelijk gekenmerkt door de mogelijkheid om de erin vastgelegde gegevens
langs geautomatiseerde weg te kopieren naar een andere drager en vaak ook door de
mogelijkheid om gegevens te wissen van hun drager. De combinatie van kopieren en
wissen maakt het mogelijk om gegevens integraal van de ene naar de andere drager te
verplaatsen. Gegevens lijken derhalve in het computerdomein in zekere zin een
zelfstandig bestaan te kunnen leiden, los van hun drager. De juridische eis van een
duurzame vastlegging betekent traditioneel dat gegevens duurzaam aan een en dezelfde
drager zijn verbonden."
Duurzaamheid heeft in een digitale omgeving een andere invulling dan in een
traditionele omgeving. Doordat gegevens integraal en zander kwaliteitsverlies
gekopieerd kunnen worden naar nieuwe dragers kunnen gegevens hun drager lang
overleven. De duurzaamheid van de drager en die van de gegevens vall en niet meer

88 Bakker brengt voor geschriften in de zin van art. 225 Sr een beperking aan in verband met de ratio van
de bepaling; er dient wei sprake te zijn van materiaal dat in het maatschappelijk verkeer wordt aanvaard
als drager van vertrouwenwekkende informatie, o.c. p. 39.

89 Bakker stelt dat 'de tekens duurzaam in de materie zijn aangebracht.'(Bakker 1985, p. 40). Kaspersen
schrijft dat er slechts een geschrift is 'als er een rnateriele drager is waarop of waarin tekens zijn
aangebracht op een min of meer duurzarne wijze.' (o.c. p. 97). Het gebruik van het werkwoord
'aanbrengen' in combinatie met het bijwoord 'duurzaam' lijkt weinig ruimte te laten voor de
mogelijkheid dat gegevens van drager wisselen. De Cornmissie Computercriminaliteit stelt zichzelf de
vraag: 'dient de gegevensdrager met de daaraan verbonden gegevens duurzaamheid te bezitten, wit men
van een 'geschrift' kunnen spreken?' (O.c. p.69). Hier wordt dus zelfs van duurzaamheid van de drager
gesproken in plaats van duurzaamheid van de vastlegging. Remmelink: 'Wei van belang is dat die
vastlegging een zekere duurzaamheid heeft: dat ligt zowel in "geschrift" als in "gegevensdrager"
besloten, al stelt de Hoge Raad daaraan gezien zijn arrest van IS januari 1991 geen hoge eisen.' en 'Her
moet dus gaan om gegevens die op of in rnaterie zijn vastgelegd en daarop enige tijd - al dan niet met
behulp van een hulpmiddel- te "lezen" moeten zijn.' (NLR art. 225. aant.2 (suppl. 92». De Hoge Raad
overwoog in 1991: 'Het bestand bestond uit met enige duurzaamheid op een rnagneetschijf vastgelegde
gegevens' (HR 15 januari 1991 NJ 1991.668, LO. 5.2).
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samen. De duurzaamheid van gegevens wordt een zelfstandige grootheid. Weliswaar
bestaan vorrnen van overgang op nieuwe dragers - zoals overschrijven en fotokopieren
- al langer, her digitale gemak van kopieren voegt hier nieuwe dimensies aan toe. Er
wordt een exacte kopie gernaakt, er treedt geen kwaliteitsverlies op, het is vrijwel
moeiteloos, de opslag is compact en de kosten van opslagmedia zijn gering. In het
overheidsprogramma "Digitale Duurzaamheid" ,90 dat ten doel heeft de beschikbaarheid
te garanderen van - in digitale vorrn vastgelegde - overheidsinformatie, en weI in
authentieke vorm, wordt voor de betekenis van het begrip 'duurzaam' niet aileen
gekeken naar de duurzaarnheid van de drager, maar ook naar de duurzaarnheid van de
opgeslagen informatie. Van belang is dat de oorspronkelijke inhoud en de oorspronk-
elijke context, de logische structuur en verschijningsvorm van een archiefstuk
behouden blijft. Behalve bij de archivering speelt het wisselen van drager ook een grote
rol bij het versturen van gegevens over een elektronisch netwerk. Dit is eigenlijk een
aaneenschakeling van overgangen op nieuwe dragers.
De vraag is nu welke consequenties deze technische ontwikkelingen hebben voor de
betekenis van de term 'geschrift'. Traditioneel wordt de duurzaamheid in direct
verband gebracht met de vastlegging op een en dezelfde drager. Het afzwakken van het
'traditionele' geschriftbegrip tot - op een drager, maar niet noodzakeJijkerwijze
voortdurend op dezelfde drager vastgelegde - geschriftinhoud, Iijkt nog een stap te ver
te zijn.
Gezien de lossere band tussen tekens en het medium waarin zij vastgelegd zijn, is het
niet verwonderlijk dat de duurzaamheidseis in een geautomatiseerde omgeving de
vraag oproept naar het criterium dat voor het beoordelen van duurzaamheid wordt
aangewend. In de literatuur zijn verschillende benaderingen naar voren gebracht.
Bakker zoekt het criterium in de ratio van de betreffende strafbepalingen."

"In verband met de ratio van art. 225 Sr. Moeten aan geschriften, zoals bedoeld in dit artikel nag
strengere duurzaamheidseisen worden gesteld. Een van de pijlers van het maatschappelijk
vertrouwen in geschriften is de door de duurzaamheid ervan jarenlang gegarandeerde
bewijskracht. "

Ik onderschrijf deze VIS re niet. De duurzaamheidseis verliest hier iets van haar
zelfstandigheid en Iijkt te vervloeien met de bewijsbestemming. 'Geschrift' en
'bewijsbestemming ' zijn in beginsel echter twee afzonderlijke delictsbestanddelen.
De Commissie Computercriminaliteit acht beslissend of 'de gegevens op of in de
drager zijn weergegeven met de intentie van enige duurzaamheid - dat wil zeggen dat
het oogmerk is die gegevens te bewaren en te behouden (uiteraard ook vanwege de
daaraan verbonden bewijsbesternming)"." De commissie laat in het midden hoe die
intentie vastgesteld kan worden. Kaspersen geeft daarover wei een visie in zijn

90 Zie http://www.archief.nlldigiduur/ (geraadpleegd op 26 september 2000)
91 Bakker 1985, p. 40.
92 Commissie Computercriminaliteit 1987. par. 117. p. 69.
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proefschrift." Voor de beoordeling van de duurzaamheid is volgens hem de bedoeling
van de maker bepalend. Omdat diens bedoeling echter subjectief is en niet altijd
kenbaar is, dient de bedoeling geobjectiveerd te worden. Uit de aard van de drager en
de wijze van vastlegging wordt de veronderstelde bedoeling van de maker afgeleid. Er
kan slechts een geschrift zijn als de genoemde uiterlijk kenbare omstandigheden wijzen
op een bewaarintentie. Niet geheel duidelijk is wat de rol van de 'werkelijke' wil van
de maker is, met name indien deze afwijkt van hetgeen uit de aard van de drager en de
wijze van vastlegging wordt afgeleid. Ik neem aan dat de werkelijke wil - zo deze
kenbaar is - als een te subjectief en speculatief criterium terzijde geschoven wordt.
Daarmee komt deze visie enigszins in de buurt van de derde hier te bespreken visie.
Voor het bepalen van duurzaarnheid dient gekeken te worden naar de aard van de
vast legging. Deze aan Wiemans'" ontleende visie laat de vrijheid am te oordelen of, en
zoja dat, een bepaalde aard van een vastlegging teruggaat op een veronderstelde
bedoeling, op de fysieke geschiktheid van het gebruikte materiaal of de wijze van
vastlegging of op iets anders. Het feitelijk gebruik dat van een vastlegging wordt
gemaakt speelt echter geen rol bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van
een geschrift.
Wat betekent een en ander voor vastleggingen in het digitale domein? Er zijn
vastleggingen in het digitale domein die als duurzaam aangemerkt worden. Ik denk
hierbij met name aan magnetische registraties (zoals op cassettes, floppy's, diskettes,
winchesterschijven, etc.), digital optical recording (zoals CD's en beeldplaten),
sommige geheugenchips en aan ponskaarten. Dergelijke vastleggingen zijn bedoeld en
geschikt om gegevens gedurende Iangere tijd vast te leggen. De Hoge Raad heeft in
1991 een bestand, dat bestond uit met enige duurzaarnheid op een magneetschijf
vastgelegde gegevens als geschrift gekwalificeerd. Op grond van deze uitspraak wordt
wei aangenomen dat ook gegevens op de magneetstrip van een pasje of in het geheugen
van een chipcard als geschrift kunnen worden aangernerkt." Uiteraard zijn op papier
uitgeprinte gegevens duurzaam vastgelegd.
Over de duurzaamheid van andere vastleggingen in het digitale domein kan men
twijfelen. De werkgeheugens - ook weI RAM geheugens - van personal computers zijn
waarschijnlijk onvoldoende duurzaam am aIs 'geschrift' te kunnen worden aang-
ernerkt." Enerzijds wijst het typische gebruik van' werkgeheugens' niet op Iangdurige
bewaring, anderzijds zijn dergelijke geheugens minder geschikt voor langdurige
bewaring van gegevens vanwege hun afhankelijkheid van een ononderbroken
stroomtoevoer. Naarmate de te overbruggen peri ode langer wordt, neemt de
verwachting dat de gegevens aan het einde van de peri ode nag beschikbaar zijn - dat

93 Kaspersen 1990, p. 98-10 I.
94 Wiemans 1991 a, p. 119. Kaspersen en Keijzer hebben overigens ook de aard van het medium weI als

criterium gehanteerd. De vastlegging in een intern cornputergeheugen is volgens hen naar de aard van
het medium te tijdelijk om hier van een geschrift te kunnen spreken. Ze noemen daarnaast ook de
'bedoeling om gegevens vast te leggen' als waterscheiding (zie Kaspersen & Keijzer 1986. p. 44).

95 Wiemans 1991. p. 41.
96 Wiemans 1988, p. 307. Kaspersen 1990, p. 100.
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wil zeggen dat zich gedurende de peri ode geen onderbreking van de stroomtoevoer
heeft voorgedaan - af. De weergave op een monitor is evenmin een duurzame
vastlegging van de weergegeven gegevens. De nadruk ligt bij een monitor meer op het
weergeven dan op het garanderen van beschikbaarheid na verloop van tijd, Gegevens
die zich in de vorm van signalen voortbewegen door een draad of via de ether zijn
evenmin duurzaam vastgelegd. Naar zijn aard gaat het hier meer om het overbruggen
van afstand dan om het overbruggen van tijd.
Het feit dat gegevens vastgelegd worden op een wijze die eenvoudige wijziging toelaat,
doet overigens niet af aan de duurzaamheid van een vastlegging. Evenmin is het feit
dat een geschrift slechts een kort bestaan heeft gekend, reden aan haar de strafrechtelij-
ke kwalificatie 'geschrift' te onthouden.

7. 7. 2 De leesbaarheid

De tweede eis die de Hoge Raad aan geschriften stelt is de eis dat de erin vervatte
gegevens leesbaar zijn of op tamelijk eenvoudige wijze leesbaar gemaakt kunnen
worden. Onder het kopje leesbaarheid gaan echter verschillende kwesties schuil. In de
eerste plaats is er de vraag naar de directheid van het lezen: dient een geschrift met het
blote oog gelezen te kunnen worden of kan ook datgene wat slechts met hulpmiddelen
gelezen kan worden een geschrift zijn? Vervolgens is er de vraag wat voorwerp van
lezen kan zijn: kan uitsluitend dat wat in strikte zin 'sprachbezogen' is gelezen
worden? Tenslotte is er de vraag naar de activiteiten die als lezen kunnen gelden: met
welke zintuigen kan men lezen?

7.7.2.1 De directheid van Iezen
De in geschriften vastgelegde gegevens dienen leesbaar te zijn, althans zij dienen
leesbaar gemaakt te kunnen worden. Dit betekent dat een geschrift niet direct - optisch-
visueel - leesbaar hoeft te zijn." Bij het lezen mogen hulpmiddelen worden gebruikt
en gegevens zoals zij vastgelegd zijn mogen zekere bewerkingen ondergaan, die erop
gericht zijn hen leesbaar te maken. Gegevens die als magnetisch veldjes op een
magneetschijf vastgelegd zijn worden bijvoorbeeld door een computer op een
beeldscherm afgebeeld in de vorm van schrifttekens. Leesbaarheid is in een digitale
omgeving een eigenschap die niet meer aan het geschrift aileen af te lezen is. Zij is
afhankelijk van de beschikbaarheid van apparatuur die 'bits' kan 'Iezen' en ornzetten
in een voor de mens lees bare vorm.
In de digitale omgeving wordt ter bescherming van belangen van authenticiteit,
integriteit, exclusiviteit etc. in toenemende mate gebruik gemaakt van cryptografie. Een
versleuteling maakt gegevens onleesbaar voor een ieder die niet over de sleutel
beschikt, waarmee de gegevens ontsleuteld kunnen worden. Men kan zich afvragen of

97 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 18 februari 1972 NJ 1972, 210 dat kennelijk ponskaarten als
geschriften beschouwt, zij het dat de ponskaarten in casu geen bewijsbestemming hadden noch
geschriften waren waaruit enig recht, enige verbintenis of enige bevrijding van schuld kon ontstaan.
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versleutelde gegevens voldoende leesbaar zijn om als geschrift te kunnen gelden. Een
versleuteling hoeft mijns inziens niet aan een kwalificatie als geschrift in de weg te
staan. Degene die over de juiste sleutel beschikt en weet welke versleutelingstechniek
is gebruikt, kan hen immers eenvoudig omzetten in een klare tekst."

7.7.2.2 Wat is voonverp van lezen?
Onder het leesbaarheidsvereiste wordt ook de sub-eis gebracht dat geschriften
'sprachbezogen" moeten zijn. De vastgeJegde gegevens dienen kenbaar te zijn uit
normale schrifttekens, waarmee woorden of getallen gevormd kunnen worden. Ook
coderingen van zodanige gegevens, zoals geheimschrift of morse-tekens gelden als
leesbaar. Niet leesbaarzijn tekeningen, vingerafdrukken en dergelijke. Ook merktekens
die uitsluitend een associatie- of signaalfunctie hebben vallen buiten het leesbaarheids-
vereiste.'?'

7. 7.2.3 De wijze van kennisneming
Kunnen vastleggingen van geluid, zoals grarnmofoonplaten, CD's etc. of beeld als
geschrift gelden? Ruwweg kan men hier een onderscheid maken tussen valsheid in
geschrift enerzijds en de 'verspreidingsdelicten' anderzijds.'?' Voor-toepassing van
valsheid in geschrift wordt de kwalificatie van audio- of video-vastleggingen als
geschrift in de literatuur in meerderheid atgewezen.!" Ais argument wordt aangevoerd
dat een dergelijke interpretatie van 'geschrift' in conflict komt met het in art. 1 lid 1 Sr
neergelegde legaliteitsbeginsel dat de rechter enige terughoudendheid oplegt bij de
interpretatie van delictsbestanddelen."" Terughoudendheid is hier gemdiceerd omdat
de strafwetgever - getuige enige andere delicten - ook de figuur van de 'gegevensdra-
ger' kent. Yoor opneming van de term 'gegevensdrager' in art. 225 Sr heeft de
wetgever echter niet gekozen, zodat het ervoor gehouden moet worden dat valsheid in
audio- en videovastleggingen niet strafbaar is op basis van art. 225 Sr. Technisch en

98 Vergelijk Bakker 1985, p. 43. Hij ziet er geen bezwaar in tekens uit een coderingssysteem als leesbaar
aan te merken. Hij stelt daarbij wei de eis dat de tekens uit het coderingssysteem steeds dezelfde
betekenis hebben. De ratio hiervan is leesbare tekens te onderscheiden van tekens die 'aileen een
eenmalige visuele indruk nalateri'. zoals vingerafdrukken, foro's en tekeningen. Bij 'digitale'
cryptograFie - bijvoorbeeld volgens PGP - zullen afzonderlijke tekens in de versleutelde tekst niet een
vaste betekenis hebben. PGP berust namelijk niet op het woord voor woord versleutelen van de klare
tekst, maar een tekst wordt als eenheid opgevat en als geheel versleuteld. Gezien het feit dat er geen
gevaar bestaat dat een met PGP versleutelde tekst verward wordt met tekens die een eenmalige visuele
indruk nalaten, kan in de eis van Bakker geen bezwaar gezien worden om met PGP versleutelde
gegevens als 'leesbaar' aan te merken.

99 NLR art. 225, aant. la.
100 Bakker 1985, p. 44.
101 Ik doel hier op een zevental strafbepalingen waarin vormen van het ten gehore brengen van de

inhoud van geschriften strafbaar wordt gesteld (Zie art. 113. 119. 132. 134, 147a, 261, 271 Sr).
102 Afwijzend Bakker 1985, p. 41. Kaspersen 1990, p. 105-106 en Remmelink in: NLR art. 225, aant.

2, Supplement 92. Wei een geschrift: Dijkstra & Keijzer 1986, p.457-458.
103 NLR art. 225, aant. 2 (suppI.92).
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taalkundig is het verschil tussen een grammofoonplaat en een geschrift bovendien te
groot.'?' De voorstanders van een dergelijke ruime interpretatie trekken de interpretatie
die in het kader van de 'verspreidingdelicten' aan 'geschrift' gegeven wordt door naar
art. 225 Sr. 105 Deze interpretatie gaat echter tegen de taalkundige betekenis van de term
in, zodat men voorzichtig moet zijn met het exporteren ervan naar andere deJicten.
In een aantaJ deJicten zijn bepaaJde vormen van 'ten gehore brengen van de inhoud van
geschriften' strafbaar gesteJd. Volgens Remmelink doeJt de wetgever hiermee op het
ten gehore brengen van grammofoonpJaten. Een redelijke interpretatie brengt mijns
inziens inderdaad mee dat het begrip 'gcschrift' voor deze delicten ook audio-
vastJeggingen omvat.
Net aJs op meer traditioneJe gegevensdragers kan men ook Jeesbare, bekijkbare en
beJuisterbare data in modemedigitaJe gegevensdragers vastJeggen. Aan het bestaan van
de verschillende categorieen verandert de digitale vastJegging niets. De verschillende
data-soorten komen weJ iets dichter bij eJkaar te Jiggen. Uiterlijk is aan een gegevens-
drager niet meer te zien wat voor data erop vastgeJegd zijn. Door relatief modeme
technieken aJs spraakherkenning en auditieve weergave van digitaJe 'geschreven' tekst
wordt de natuurlijke correspondentie die er tussen enerzijds het vastgeJegde en
anderzijds de wijze van vastlegging (input) of weergave (output) bestond minder
vanzeJfsprekend. Spraakherkenning betekent immers: het gesproken woord (i.e. de
input) wordt aJs schrijfwoord vastgeJegd (het vastgeJegde). Het Iijkt voor de hand te
Iiggen in dergeJijke gevaJJen de aard van het vastgeJegde besJissend te Jaten zijn; dit is
immers een vast ankerpunt. Ik lOU mij echter voor kunnen stellen dat door de wijze van
gebruik van dergelijke technieken de aard van de vastJegging op de achtergrond zou
kunnen raken.

7.7.3 Een voor beg rip vatbare gedachtenuiting

De eis dat een geschrift een voor begrip vatbare gedachtenuiting bevat is - voor zover
ik heb kunnen nagaan - nooit met zoveel woorden in de rechtspraak genoemd. De eis
is terug te voeren op het werk van Bakker. Ten aanzien van de voor begrip vatbare
gedachtenuiting speJen als ik het goed zie twee kwesties. De ene is die van de afkomst
van een geschrift en de andere die van wat inhoudelijk nog aJs een voor begrip vatbare
gedachtenuiting gezien kan worden.
Als ik het goed zie, wiJ Bakker dat een geschrift rechtstreeks afkomstig is van of be rust
op menselijke hersenactiviteit. Zodra een uiting het gevoJg is van zeJfstandige
verwerkingscapaciteit van een computer is van een geschrift geen sprake. Zo is
bijvoorbeeJd een kassabon niet als geschrift aanmerken, voor zover het gaat om het
totaalbedrag en het bed rag van het wisselgeJd. Deze bedragen zijn immers berekend
door de kassa en niet door de kassiere. Deze opvatting gaat mijns inziens te ver. Het
berekenen van het totaaJbedrag Jag zeker in de bedoeJing van de kassiere. Ik heb er

104 Bakker 1985. p. 41
lOS Dijkstra & Keijzer 1986, p. 457-458.
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althans weinig moeite mee de kassiere als auteur van de gehele kassabon aan te
merken. Er zijn echter technische registraties die in overwegende mate aan iets anders
dan een menselijke auteur zijn toe te schrijven. Men kan hierbij denken aan gegevens
die door toepassing van Artificial Intelligence zijn voortgebracht of aan loggings van
activiteiten binnen elektronisch netwerken. Het moge duidelijk zijn dat naar opvatting
van Bakker hier van een geschrift geen sprake kan zijn. Sinds het verschijnen van diens
proefschrift is echter ongeveer anderhalf decennium verstreken. Ik vraag mij af of met
het steeds verder ingeburgerd raken van leT niet ook de weerstand afneemt tegen
kwalificatie als geschrift van technische registraties als loggings. We raken er
langzaamaan meer aan gewend overzichten te lezen die door computers zijn
voortgebracht. De idee dat alles wat we lezen ook door een menselijke auteur is
geschreven ligt minder voor de hand dan in het verleden. Ik verwacht dan ook dat op
den duur ook werk van niet-rnenselijke auteurs als 'geschrift' aangemerkt kan worden.
Een redelijke interpretatie die rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen
brengt dat mijns inziens mee.
De vraag of iets inhoudelijk gezien kan worden als een voor begrip vatbare uiting, lijkt
zich vooral toe te spitsen op allerlei vastleggingen die ter identificatie van iets dienen,
zoals bijvoorbeeld usernames en passwords, briefhoofden en visitekaartjes. Indien de
context niet gegeven is, is een rij letters en cijfers, die geen woord of getal vormen niet
vatbaar voor begrip. Indien men echter de context kent - het gaat bijvoorbeeld om een
identificatie-nummer - heeft een dergelijke rij weI een zinnige betekenis. Gegeven zijn
context kan een rij cijfers en letters mijns inziens vaak weI als geschrift aangemerkt
worden. 106

7.8 Voorwerp

Het begrip 'voorwerp' of de meervoudsvorm 'voorwerpen' komt in een groot aantal
delictsomschrijvingen in het Wetboek van Strafrecht voor. Ik beperk mij echter tot die
bepalingen waarin het bestanddeel 'voorwerp' een rol speelt als 'gegevensdrager' .107

Het Internet is immers bij uitstek een middel ter verspreiding van gegevens, zodat bij
delictsomschrijvingen waarin het bestanddeel 'voorwerp' de rol van gegevensdrager
vervult de grootste problemen zijn te verwachten.
Een voorwerp is een lichamel ijk object. Een gegevensdrager - blanco of beschreven -
is een voorwerp.':" De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens vormen vanwege
hun imrnateriele aard op zich geen 'voorwerp' .109

Vanwege het gedematerialiseerde karakter van het gegevensverkeer en -opslag over
een elektronisch netwerk, is te verwachten dat bepaalde handelingen op elektronisch

106 Anders HR II oktober 1983 NJ 1984, II I.
107 Zie art. 98, 98a, 98b, 98c, 137e, 13ge, 240, 240a, 374bis, 440 Sr.
108 Mouwemblemen waarop een adelaar met een hakenkruis te zien is kunnen voorwerpen in de zin

van art. 137e Sr vormen (HR 22 september 1987 NJ 1988, 300).
109 Zie Cornmissie Computercriminaliteu 1987, par. 85, p. 53-54 en par. 115, p. 67-68. Voorts:

Kamerstukken II 1989/90, 21 55 I, nr.3, p. 8 (MvT).
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netwerken niet gebracht kunnen worden onder in delictsomschrijvingen genoemde
gedragingen met betrekking tot 'voorwerpen' .110

In art. 137e lid 1 sub b Sr wordt gesproken van het 'doen toekornen', het 'verspreiden'
en het 'in voorraad hebben' van een voorwerp. waarin een discriminerende uitlating
is vervat. Hier doen zich naar mijn inschatting enkele problemen voor. Het toesturen
van een e-mail bericht kan mijns inziens niet gekwalificeerd worden als het doen
toekomen van een voorwerp. Een e-mail bericht is immers immaterieel. Het
verspreiden van een uitlating kan evemin als een verspreiden van een voorwerp worden
aangemerkt. Misschien zou men nog kunnen den ken dat het aanwezig hebben van een
webpagina op een server van een Internetaanbieder gekwalificeerd zou kunnen worden
als het ter openbaarrnaking van een uitlating in voorraad hebben van een voorwerp.
Indien men - zoals voor de hand ligt - als voorwerp de drager kiest, is het zeer de vraag
of men deze in voorraad heeft. De daarop vastgeIegde gegevens kan men - gegeven de
nodige (schrijf)bevoegdheden - weI in voorraad hebben. Ten aanzien van de drager zal
het doorgaans aan handelingsvermogen ontbreken om van een in voorraad hebben te
kunnen spreken.
Het belang van deze kwalificatieperikeIen wordt overigens gemitigeerd, doordat in
hetzelfde artikellid sub 1 het openbaar maken van een uitIating strafbaar wordt gesteld.
Verspreiding onder het publiek via een netwerk kan derhalve als het openbaar maken
van een uitlating vervolgd worden. Per sal do blijft echter de elektronische verspreiding
in besloten kring over, die noch onder art. 137e lid 1 sub 1. noch onder sub 2. gebracht
kan worden. Art. 137e Sr laat mijns inziens enige lacunes vallen in de rechtsbescher-
ming die traditioneel tegen discrirninatoire belediging wordt geboden.

7.9 Gegevens

De term gegevens figureert in velerlei strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht.
Beperken wij ons tot feiten over behandelde gedragingen, zoals openbaar maken,
verspreiden etc. dan zijn de volgende van beJang: de art. 98a en 98b Sr (openbaar
maken van 'geheirne' gegevens), art. 326c Sr (ter verspreiding voorhanden hebben van
bepaalde gegevens) en de art. 350a en 350b Sr (het verspreiden van gegevens, zoals
computervirussen).

7.9.1 De inhoud van het begrip

Gegevens kunnen op velerlei wijzen worden gedefinieerd. Injuridische beschouwingen
over gegevens wordt vaak de technische ISO-definitie als uitgangspunt gehanteerd.!"

110 Anders de Roos. Schuijt en Wissink 1996, p. 186: 'Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk
is via het Internet iemand een voorwerp te doen toekomen, doch aileen wanneer er om is gevraagd
en de ontvanger het gewenste materiaal per Email ontvangt.'

II I Kamerstukken II 1991192, 21 SS I, nr.1 I (Nota naar aanleiding van het Verslag), p.2; Comissie
computercriminaliteit 1987, p.I S.
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De definitie in de betekenistitel van het Wetboek van Strafrecht sluit op deze definitie
aan, zodat de technische definitie een zekere juridische relevantie niet ontzegt kan
worden. De ISO-definitie luidt als voIgt:

A representation of facts, concepts or instructions in a formalized manner suitable for
communication. interpretation or processing by human beings or by automatic means. 112

De definitie in de betekenistitel van het Wetboek van Strafrecht luidt:

Onder gegevens wordt verstaan iedere weergave van feiten, begrippen, of instructies, al dan niet
op overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door personen
of geautomatiseerde werken. (art. 80quinquies Sr)

Wat onmiddellijk opvalt is dat waar de ISO-definitie een weergave op een formele
manier eist, de strafrechtelijke definitie vol staat met een weergave al dan niet op
overeengekomen wijze. De zinsnede 'al dan niet op overeengekomen wijze' lijkt het
toepassingsbereik van de strafrechtelijke definitie nauwelijks te beperken, zodat deze
zinsnede ook weggelaten had kunnen worden.'!' In het voorstel Computercriminaliteit
II wordt de zinsnede 'al dan niet' geschrapt, zodat de strafrechtelijke definitie dichter
bij de technische komt te liggen.!"
Uit de omschrijvingen blijkt dat ook instructies voor een computer als gegevens
gerubriceerd worden, hoewel zij niet op kennisneming door mensen zijn gericht.

7.9.2 Vastlegging en weergave

De term' gegevens' blijkt in hetjuridisch spraakgebruik ter aanduiding van verschillen-
de begrippen te worden aangewend. Dit hangt samen met het feit dat gegevens
enerzijds niet onderscheiden worden van hun vastlegging - of beter nog hun fysieke
verschijningsvorm - en anderszijds niet onderscheiden worden van de informatie die
zij potentieel overbrengen. Ik zal eerst in gaan op de relatie tussen gegevens en hun
vast legging.
Een vastlegging - of misschien beter nog een fysieke verschijningsvorm - is een
noodzakelijke voorwaarde om van gegevens kennis te kunnen nemen, maar behoort
niet tot de kern van wat wij onder gegevens begrijpen. De definities noemen de
vastlegging dan ook niet.ln de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet computercri-
minaliteit worden gegevens een afzonderlijke juridische eenheid genoemd, onafhank-
elijk van een eventuele gegevensdrager.l" Tegelijkertijd hebben gegevens waannee we
in de dagelijkse praktijk te maken hebben vrijwel steeds een fysieke verschijnings-
vorm. Vele handelingen met betrekking tot gegevens zijn slechts mogelijk met

112 ISO 2382/1, 01.01.01, bran: NNI 1984, p. 42
113 Kaspersen 1993, p. 135.
114 KamerslLlkkellll1998/99, 26 671, nr5.1-2, p.2.
115 Kamerstukken II 1991/92,21 5S I. nr. II (Nota naar aanleiding van het Eindverslag), p. 4.
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betrekking tot een vastlegging van de gegevens. Het verminken of wissen van
gegevens heeft bijvoorbeeld betrekking op een - kortdurende of permanente -
vastlegging van gegevens. Ook de verwerking door geautomatiseerde werken -
genoemd in de definitie in art. 80quinquies Sr. - lijkt betrekking te hebben op
vastgelegde gegevens. Vaak wordt derhalve met het woord gegevens gerefereerd aan
de vastlegging van gegevens. In de kern zijn gegevens echter een corpus mysticurn. 116

Bij gegevens denken we in beginsel aan een weergave van feiten, begrippen of
instructies, onafhankelijk van enige vastlegging van de weergave. Gegevens zijn
slechts betekenisvolle tekens. Het analytische onderscheid tussen vastleggingen van
gegevens en gegevens als corpus mysticum werkt mijns inziens verhelderend bij het
bestuderen van delictsornschrijvingen waarin de term 'gegevens' voorkomt.
Ais in art. 350a Sr over het vermin ken van gegevens wordt gesproken, dan wordt met
de term gegevens voornamelijk gedoeld op de vastlegging. De vastlegging wordt
verminkt. De gegevens zelf kunnen - als corpus mysticum - niet verminkt worden.
Indien het wederrechtelijk kopieren van andermans gegevens - die men rechtmatig
onder zich heeft - op een eigen drager strafbaar zou zijn als verduistering, zijn de
gegevens als corpus mysticurn object van verduistering. Het corpus mechanic urn - het
exemplaar van het slachtoffer - wordt immers niet toegeeigend. Het nieuw vervaardig-
de exemplaar heeft nooit aan een ander dan de dader toebehoord. De gegevens die het
object van verduistering zijn, vormen in de manier waarop we daarover denken wei een
eenheid, maar dit een zijn ontlenen de gegevens niet aan een permanente vastlegging
op een drager. Er is slechts sprake van eenheid van weergave. Dit laat overigens
onverlet dat ter uitvoering van de verduistering handelingen worden verricht met
betrekking tot vastleggingen van gegevens; er wordt namelijk een nieuwe vastlegging
vervaardigd, waarbij de eerdere vastlegging als mal fungeert. Aan de hand van het
'beschikken' over gegevens is het onderscheid tussen de begrippen eveneens te
illustreren. Ais ik gegevens, waarover ik beschik, overbreng op een nieuwe drager -
door overschrijven, fotokopieren, elektronisch kopieren of iets dergelijks - en het
origineel vervolgens vernietig, dan zal men nog steeds willen beweren dat ik beschik
over de gegevens, en wei over dezelfde gegevens. Op mijn beschikking over de
gegevens heeft de wisseling van drager geen invloed gehad. Natuurlijk is het wei weer
zo dat mijn beschikking over de gegevens blijkt uit een vastlegging, waarover ik
beschikkingsmacht heb.
Ik hoop hiermee inzichtelijk gemaakt te hebben dat beide gegevensbegrippen
onderscheiden dienen te worden, maar ook dat gedragingen met betrekking tot
gegevens slechts volledig geduid kunnen worden door daarbij beide begrippen te
betrekken. Bij het gebruik van de term 'gegevens' in het Wetboek van Strafrecht ligt
soms de nadruk op het ene begrip, dan weer op het andere. Op zich hoeft dat geen
bezwaar te zijn. Uit de context is doorgaans wei op te maken wat de bedoeling is. Ook
de definitie van 'gegevens' in art. 80quinquies Sr laat mijns inziens ruimte voor

116 De term 'corpus mysticum' ontleen ik aan Hirsch Ballin 1970, p. 78. Hirsch Ballin gebruikt het
begrip 'corpus mysticum' ter verduidelijking van de aard van het auteursrechtelijk werkbegrip.
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dergelijk gebruik van 'gegevens'. Centraal in deze bepaling staat het woord 'weerga-
ve'. Bepaald dwingen tot het uitsluiten van vastgelegde weergaven doet dit woord
mijns inziens niet.
Ter vervollediging wijd ik hier enkele woorden aan het verschil tussen gegevens en
informatie. Van 'gegevens' dient het begrip 'informatie' onderscheiden te worden.
Volgens de ISO-definitie is informatie:

"the meaning that a human being assigns to data by means of the conventions applied
to that data." 117

Informatie is geen neutraal begrip. Degene die kennis neemt van gegevens is
uitdrukkelijk betrokken in het informatiebegrip. Het gaat om de boodschap die hij
onleent aan gegevens. Deze boodschap is weer afhankelijk van zijn kennis, ervaring,
dispositie etc. Inforrnatie is als het ware vermeerdering van - al aanwezige - kennis.
Informatie heeft daarmee een subjectieve component. Gegevens ontlenen hun waarde
aan het feit dat zij voor degene die ervan kennisneemt informatie kunnen opleveren.
Gegevens vormen potentiele informatie.

7.9.3 In digitalibus

Hierboven zagen we al dat de vastlegging en a fortiori de wijze van vastlegging niet
tot de essentie behoort, van wat gegevens zijn. Dat gegevens die in elektronische,
optische of magnetische vorm vastgelegd zijn (hierna: digitale gegevens), ook
gegevens zijn is dan ook geen punt van discussie. Bijzonder is weI dat deze gegevens
in het algemeen gemakkelijk gekopieerd kunnen worden en dat zij zonder een drager
te verplaatsen - nJ. over elektronische netwerken - verstuurd kunnen worden.
Bovendien is een kopie van digitale gegevens altijd een kloon, d.w.z. een exacte kopie
van het origineel. Juist het feit dat de term 'gegevens' refereert aan de twee-eenheid
van vastlegging en weergave maakt de term bruikbaar in netwerkomgevingen. Door
het vastleggingsaspect is het voldoende concreet om voorwerp van regulering te zijn.
De nadruk op de weergave maakt 'gegevens' voldoende flexibel om in een netwerkom-
geving te functioneren.

7.10 Conclusie

In dit hoofdstuk is een aantal strafrechtelijke begrippen onder de loep genomen, die van
belang zijn voor een juist begrip van delictsomschrijvingen die relevant zijn voor de
beoordeling van de aansprakelijkheid van een Internetaanbieder. De begrippen
'verspreiden'en 'openbaar maken' zijn van belang, omdat het openbaar maken of
verspreiden van informatie een van de kerncompetenties van een Internetaanbieder is.
Het strafrechtelijk verspreidingsbegrip is zonder wetswijziging bruikbaar in de

117 ISO 5127/1, 1.3.3-04, bronc NNI 1984, p. 77.
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Intemetcontext. Onder verspreiden is te verstaan het verschaffen aan velen van de
beschikking over het verspreide. Daaronder is tevens te begrijpen het beschikbaar
stellen, zodat anderen zich zelf de beschikking erover kunnen verschaffen. Er dient
sprake te zijn van een pluraliteit van personen aan wie wordt verspreid. Het begrip
openbaar maken is eveneens bruikbaar in de Intemetcontext. Openbaar maken is
algemeen bekendmaken, zodat gemteresseerden gemakkelijk in staat zijn zich van het
openbaargemaakte op de hoogte te stellen. Openbaarheid veronderstelt een zekere
ruirnheid van het publiek dat wordt bereikt, Beslotenheid is in dit opzicht de
ondergrens van openbaarheid. Van een besloten kring is sprake als de leden onderling
nauwe betrekkingen onderhouden. Bij een traditionele bekendmaking via de drukpers
wordt onderscheid gemaakt tussen het openbaar maken - dat is het door druk gemeen
maken - en de daarop volgende fase van het verspreiden. In de Internetcontext vloeien
openbaar maken en verspreiden als handelingen ineen, zodat de begrippen zich
voornamelijk onderscheiden door de eisen die zij stellen aan het te bereiken publiek.
De begrippen 'tentoonstellen' en 'ten gehore brengen'worden in de strafrechtelijke
verspreidingsdelicten eveneens gehanteerd als aanduidingen van wijzen om een publiek
te bereiken. Beschikbaarstelling op een webserver kan onder omstandigheden als
tentoonstellen of ten gehore brengen aangemerkt worden. Bij tentoonstellen of ten
gehore brengen via het Internet gebruikt het pubJiek het Intemet als middel om waar
te nemen.
Internetaanbieders 'herbergen' grote hoeveelheden informatie die afkomstig zijn van
derden in hun computersystemen. Dat is reden om te bezien of zij deze informatie in
strafrechtelijke zin 'in voorraad hebben' of 'voorhanden hebben'. Het is van belang te
constateren, dat 'in voorraad hebben' en 'voorhanden hebben' niet slechts betrekking
hebben op lichamelijke objecten, maar ook kunnen zien op onlichamelijke gegevens.
In voorraad hebben duidt - anders dan 'voorhanden hebben' - op een verspreidingsin-
tentie. Uitzondering hierop is de kinderpornografie-bepaling in het Wetboek van
Strafrecht. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 21 april 1998 is ook het bezit van
kinderpomografie voor eigen gebruik strafbaar als 'in voorraad hebben'. Browsen en
surfen leidt in het algemeen niet tot in voorraad hebben of voorhanden hebben.
Evenmin leidt het leggen van een link naar een informatie-object tot in voorraad
hebben of voorhanden hebben van de verwezen informatie. Een Internetaanbieder heeft
in het algemeen weI de gegevens voorhanden die zijn abonnees bij hem hebben
opgeslagen.
Behalve aan activiteiten als verspreiden, in voorraad hebben en dergelijke is in dit
hoofdstuk ook aandacht besteed aan de objecten waarop deze activiteiten betrekking
hebben, zoals afbeeldingen, geschriften en gegevens. Het begrip 'afbeelding' is niet
slechts van toepassing in een traditionele context, maar is ook van toepassing op een
weergave op een computerscherm. Een computerbestand kan eveneens als 'afbeelding'
gelden, mits het zonder onevenredige inspanning zichtbaar kan worden gemaakt. Dat
er in voorkomende gevallen hulpmiddelen - zoals een computer - gebruikt moeten
worden om een afbeelding waar te nemen is geen bezwaar. Een afbeelding kan ook via
het middel 'Internet' zichtbaar worden gemaakt.
Aan het 'geschrift' worden in de rechtspraak de eisen gesteld van een duurzame
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vastlegging en gemakkelijke leesbaarheid. Tevens blijkt uit de rechtspraak over
valsheid in geschrift dat een bestand dat met enige duurzaamheid is vastgelegd als
geschrift kan gelden. De eis van een duurzame vastlegging kan in sommige gevallen
kwalificatiemoeilijkheden bereiden, bijvoorbeeld bij vastleggingen in het kader van
browsen.
Het begrip voorwerp ziet uitsluitend op Iichamelijke objecten. Gegevens zijn niet een
voorwerp. Het begrip is derhalve slechts van marginale betekenis voor de Internetom-
geving.
Het begrip gegevens ziet op de weergave van feiten of gebeurtenissen. Het heeft
betrekking op een grootheid die immaterieel van karakter is en derhalve bijzonder goed
toepasbaar in de Internetcontext. In de betreffende paragraaf is erop gewezen, dat in
het gebruik van dit begrip soms de nadruk ligt op het 'vastleggingsaspect', en in andere
gevallen meer op gegevens als dragers van betekenis.





Hoofdstuk 8

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

8.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een aantal strafrechtelijke begrippen geanalyseerd. In dit
hoofdstuk wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Intemetaanbieder voor
informatie van strafbare aard onderzocht. De rol die een Intemetaanbieder met
betrekking tot dergelijke informatie speelt kan verschillen. Voor een eigen
informatie-aanbod is een Internetaanbieder uiteraard aansprakelijk als ieder ander.
In dit hoofdstuk ligt de nadruk vooral op aansprakelijkheid in verband met inforrna-
tie die van derden afkomstig is. De betrokkenheid van de Intemetaanbieder bij deze
informatie varieert. Een Internetaanbieder die als moderator optreedt of die nieuws-
groepen voor doorgifte selecteert is nauw betrokken bij het informatie-aanbod, De
vaststelling van zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid levert geen wezenlijk nieuwe
vragen op. Een Internetaanbieder die echter geen inhoudelijke betrokkenheid heeft,
kan door middel van een kennisgeving op de aanwezigheid van strafbare informatie
worden geattendeerd. Dit roept enige interessante vragen op. Zo is niet geheel
duidelijk onder welke omstandigheden een kennisgeving aan een Internetaanbieder
voldoende zekerheid geeft om aan te nemen dat hij tot een ingrijpen verplicht is. De
vraag is bovendien of een Internetaanbieder die alsdan niet ingrijpt instapt op het
delict van de inforrnatie-aanbieder en daarvoor mede-aansprakelijk is. Tenslotte is
de vraag in hoeverre een Intemetaanbieder aansprakelijk kan zijn voor achterwege
laten van een zeker toezicht op de inhoud.
Om een antwoord te vinden op bovenstaande vragen wordt in de eerste plaats
onderzocht hoe het strafrecht de aansprakelijkheid van een Internetaanbieder met
betrekking tot informatie die van derden afkomstig accommodeert. Er zijn verschil-
lende strafrechtelijke leerstukken die hiervoor in aanmerking komen. In de eerste
plaats wordt de vraag hier benaderd vanuit de oneigenlijke omissiedelicten. In
hoeverre kan van de Intemetaanbieder gezegd worden dat hij een delict pleegt door
na te laten het (voortdurende) delict van de informatie-aanbieder te beeindigen, In
de tweede plaats wordt bezien in hoeverre een Intemetaanbieder als functioneel
dader kan worden gezien. Het functioneel daderschap is hier bijzonder interessant,
omdat een Intemetaanbieder strafbare feiten die verband houden met de inhoud niet
zelf fysiek pleegt, maar hij stelt derden in staat - potentieel strafbare - informatie te
verspreiden via zijn computersysteem. De vraag is echter of een Intemetaanbieder
als functionaris kan worden aangemerkt. Rust op hem een bijzondere
verantwoordelijkheid met betrekking tot de informatie die via zijn systeem wordt
verspreid? In het verlengde hiervan wordt bezien of een Intemetaanbieder als
rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn in verband met informatie die
van derden afkomstig is. In de derde plaats worden de deelnemingsvormen mede-
plegen en medeplichtigheid behandeld. Onder welke omstandigheden kan een
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Intemetaanbieder als medeplichtige van de informatie-aanbieder worden gezien? Is
er mogelijkerwijze zelfs sprake van medeplegen?
Tenslotte wordt aandacht besteed aan schuld. Met name de manier waarop schuld in
delictsomschrijvingen tot uitdrukking wordt gebracht is van belang voor de vraag
naar de zorgplichten van een Internetaanbieder. Ook is uiteraard van belang dat bij
sommige delicten bepaalde cruciale delictsbestanddelen juist aan het schuldverband
zijn onttrokken.

8.2 De oneigenlijke omissiedelicten

Een verwijt van nalaten zal voomamelijk opkomen bij informatie die langere tijd op
het systeem van een Intemetaanbieder aanwezig is. Het verwijt aan het ad res van de
Intemetaanbieder luidt dan dat hij niet is opgetreden tegen informatie van strafbare
aard die in zijn systeem voor verspreiding aanwezig is. Dit verwijt zou eventueel
nog uitgebreid kunnen worden tot het nalaten van opsporingsinspanningen. Kan de
Intemetaanbieder terzake worden aangemerkt als dader van een oneigenlijk
omissiedelict? Daartoe dienen twee vragen beantwoord te worden. In de eerste
plaats is het de vraag of de hier in aanmerking komende (commissie)delicten toe-
laten dat zij bij wege van een omissie begaan worden. In de tweede plaats is van
belang of op de Intemetaanbieder een bijzondere zorgplicht rust om (de voortzet-
ting) van een verspreiding te blokkeren,
In het algemeen laten de in aanmerking komende (commissie)delicten toe dat zij bij
wege omissie worden begaan. Een begrip als openbaar maken sluit sterk aan bij het
gevolg - de informatie is openbaar geworden - en laat de wijze waarop de openbaar-
heid bereikt wordt vrij. Het is derhalve een materieel delict. Ook verspreiden zou ik
nog als een materieel delict wiJIen zien; het gaat erom dat het verspreide ter
beschikking van velen is gekomen, Begrippen als voorhanden hebben of in voor-
raad hebben onttrekken zich aan een indeling in commissie- en omissiedelicten. Zij
zijn veeleer de aanduiding van een bezitsverhouding en worden niet als oneigenlijk
omissiedelict begaan.
Uitgaande van de delicten die als oneigenlijk omissiedelict kunnen worden begaan,
is de vraag of een Internetaanbieder ter zake als dader kan worden aangemerkt. Om
de Internetaanbieder als omissie-dader aan te kunnen merken zal in de eerste plaats
moeten vaststaan dat de lnternetaanbieder in staat is het gevolg af te wenden. Het
strafrecht beoogt geen verplichtingen op te leggen die niet nagekomen kunnen
worden. Ik ga in dit verband uit van de situatie dat informatie langere tijd op het
systeem van de Internetaanbieder aanwezig is. De Internetaanbieder is dan in het
algemeen in staat de betreffende informatie te verwijderen dan weI ontoegankelijk
te maken. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of op een Internet-
aanbieder een bijzondere zorgplicht rust om het intreden van het strafrechtelijke niet
gewenste gevolg - veelal een openbaarmaking of verspreiding - te voorkomen of de
voortgang ervan te stoppen. Bijzondere zorgplichten worden doorgaans onderschei-
den naar hun rechtsgrond. We houden de indeling in rechtsgronden hier ook aan.
Achtereenvolgens zullen de volgende rechtsgronden behandeling vinden: (1) de



STRAFRECHTELlJKE AANSPRAKELlJKHEID 133

hoedanigheid van eigenaar of gebruiker, (2) voorafgaand gevaarzettend of weder-
rechtelijk gedrag, (3) de wet, (4) de overeenkomst en (5) het beroep

8.2. J De hoedanigheid van eigenaar of gebruiker

Gegeven de mogelijkheid om door ingrijpen het strafrechtelijk ongewenste gevolg
af te wenden Iijkt eigendom of gebruik van rechtsgoederen op zich niet redengevend
te zijn voor het aannemen van een bijzondere zorgplicht of garantenstellung. Er
moet een reden zijn waarom het eigenaarschap voor de afwending van het 'gevolg '
van bijzonder belang is. Beziet men de jurisprudentie dan is dit bijzondere belang
van eigendom daarin weI te onderkennen. In de casus van een oud arrest' van de
Hoge Raad ging het om een overtreding van een APV -bepaling van de gemeente
Sloten, die inhield dat huizen voorzien moesten zijn van een waterdichte afvoerbuis
en vergaarbak voor faecalieen. De APV-bepaling gaf niet aan wie hiervoor
verantwoordelijk was. De Hoge Raad legde de verantwoordelijkheid bij de eige-
naar, omdat hij degene is 'van wiens macht en wiens wil het, behoudens overmacht,
afhankelijk is den met de verordening strijdenden toestand al of niet te doen ont-
staan en, is hij ontstaan, aJ of niet te doen voortduren.' De naleving van de APV-
bepaJing vereist - zo is aan te nemen - modificatie van het betreffende onroerend
goed. Modificatie berust op uitoefening van typische eigenaarsbevoegdheden, zodat
eigendom in deze casus zonder meer redengevend geacht kan worden voor het
aannemen van een garantenstellung. Voor de Internetaanbieder is niet zo goed in te
zien hoe de eigendom van een computersysteem grondslag zou kunnen zijn voor het
aannemen van een zorgplicht tot het houden van toezicht op de content van derden;
in wezen kan een ieder toezicht houden openbare informatie. Door kenmerken van
het Internet, zoals dematerialisering en het slechten van de barriere van afstand is
een ander dan de Internetaanbieder daartoe bovendien in praktische zin redelijk
gemakkelijk in staat. Als het daarentegen gaat om verwijdering van informatie of
het ontoegankeJijk maken speelt de rol van de Internetaanbieder als eigenaar van het
systeem waarop de informatie staat weI een rol. Hij is hiertoe juist in staat door zijn
eigendom. Een zorgplicht tot verwijdering of ontoegankelijk maken bij wetenschap
van de aanwezigheid van strafbaar materiaal is derhalve weI aan te nemen.
In andere arresten wordt het begrip eigenaar in een andere betekenis gebezigd.'
Eigenaar is hier niet degene die het meest omvattende recht op een zaak heeft, maar
de aanduiding van de functionaris die een ondernerning leidt. Hier is het vee leer de
maatschappelijke functie die een eventuele bijzondere zorgplicht meebrengt. Over
deze functionele benadering van het daderschap en de betekenis die zij heeft voor
de Intemetaanbieder wordt - zoals al in de inleiding aangekondigd - straks nader
mgegaan.

1 HR 4 mei 1903 W7924.
2 HR 21 februari 1950 NJ 1950,604 en HR 22 juni 1954 NJ 1954,477.
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8.2.2 Eel! voorafgaand gevaarzettend handelen

Een bijzondere zorgplicht uit een voorafgaand gevaarzettend handelen, berust op de
gedachte dat wie rechtsgoederen in gevaar brengt - met name indien de belangen
van derden in het geding zijn - verplicht is om waar mogelijk de verwezenlijking
van het gevaar te voorkomen. Op zich geeft dit nog een vrij ruime kring van daders.
Nadere inperking is daarom gemdiceerd. Die inperking kan worden gevonden in de
eis dat de gevaarzetting wederrechtelijk is. In het Duitse recht wordt nog een nadere
inperking aangebracht via de eis dat het voorafgaand handelen een adequaat gevaar
voor de rechtsgoedschending oplevert.' Hoewel over de precieze inhoud van het
criterium der adequaatheid van een gevaar discussie mogelijk is, kan deze inperking
ook voor de Nederlandse rechtspraktijk haar nut hebben. In ieder geval zal ook naar
Nederlands recht uitgemaakt moeten worden wat een gevaarzetting is die zwaar
genoeg is om een zorgplicht te funderen.
Hoe vertaalt zich een en ander naar de positie van de Internetaanbieder? Waaruit
bestaat een gevaarzetting door de Internetaanbieder? Een Internetaanbieder instal-
leert een computersysteern, sluit het aan op het Internet en verschaft abonnees
accounts waarmee zij van het systeem en het Internet gebruik kunnen maken." Het
moge duidelijk zijn dat deze gedragingen conditio sine qua non zijn voor strafbare
feiten die derden met behulp van het systeem van de Internetaanbieder plegen. Maar
kan men nu ook zeggen dat de Internetaanbieder door, kort gezegd, een voor mis-
bruik vatbare infrastructuur ter beschikking te stellen wederrechtelijk handelt? In
het algemeen kan gezegd worden dat de Intemetaanbieder zich daarmee nog ruim-
schoots binnen het gebied van de geoorloofde risico's bevindt. Ook bij traditionele
intermediairen wordt het aanbieden van een geheel van telecommunicatierniddelen
en -diensten niet wederrechtelijk geoordeeld, ook al is de mogelijkheid van mis-
bruik in beginsel aanwezig. Het in stand houden van een telecommunicatienetwerk
of -dienst of een postdienst wordt juist als een maatschappelijk nuttige activiteit
gezien. Van een wederrechtelijke gevaarzetting is derhalve geen sprake.
Vormen de handelingen van de Intemetaanbieder dan wellicht een adequaat gevaar
voor rechtsgoedschendingen? In het algemeen lijken de handelingen van de
Internetaanbieder niet rechtstreeks te leiden tot rechtsgoedschendingen. Zij treden
eerst op tengevolge van de stratbare handelingen van derden (informatie-aan-
bieders) die daarvoor zelfstandig strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Onder deze
omstandigheden kan men van de Intemetaanbieder niet zeggen dat hij een adequaat
gevaar voor een rechtsgoedschending veroorzaakt door de enkele beschikbaarstel-
ling van zijn systemen en diensten aan Internetgebruikers.

3 Jescheck & Weigend 1996, p.625-626.
4 Eventueel kan men aan de gevaarzetting nog toevoegen dat de Intemetaanbieder systematische

con troles van de content die derden over het systeem uitdragen niet uitvoert.
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8.2.3 De wet als rechtsgrond voor een bijzondere zorgplicht

Soms is uit de wet af te leiden op wie de plicht rust bepaalde rechtsgoedschending-
en te voorkomen. Zo is uit het personen- en familierecht op te maken dat ouders een
bijzondere verantwoordelijkheid hebben in het beschermen van het leven en de
gezondheid van hun kinderen. Wetgeving die op Internetaanbieders van toepassing
is, is gezien de relatieve recentheid van het verschijnsel Internetaanbieder nog niet
dicht gezaaid. De Richtlijn inzake elektronische handel is een uitzondering. Blijkens
art. 15 Richtlijn inzake elektronische handel rust om Internetaanbieders geen
algemene verplichting om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan,
noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteit
duiden. De achtenveertigste overweging van dezelfde richtlijn laat daarentegen de
mogelijkheid open dat Internetaanbieders zich aan zorgvuldigheidsplichten moeten
houden, die redelijkerwijze van hen verwacht mogen worden en die bij nationale
wet zijn vastgesteld, zulks om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen
en te voorkomen. De richtJijn is niet geheel eenduidig over de zorgplichten die
betrekking hebben op toezicht. Het is immers niet geheeJ duideJijk of de
achtenveertigste overweging iets af kan doen aan de bepaling van art. 15 van de
richtlijn. WeI is in het veertiende artikel van de richtlijn te lezen dat een
opslagaanbieder onwettige informatie moet verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk maken zodra hij er daadwerkelijk kennis van krijgt.

8.2.4 De overeenkomst

De overeenkomsten die Internetaanbieders met hun clienten sluiten leggen de
verantwoordelijkheid voor de legaliteit van de informatie bij de abonnee. Soms
voorzien contracten in een bepaJing krachtens welke de Internetaanbieder onder
bepaalde omstandigheden gerechtigd is illegale informatie te verwijderen. Op zich
kan hieruit geen bijzondere zorgplicht met betrekking tot de legaliteit van content
worden afgeleid.
Uiteraard staat het Internetaanbieders vrij weI zorgplichten met betrekking tot de
inhoud op zich te nemen. Een dergelijke stap kan ingegeven zijn door de wens de
lnternetdiensten vanuit een bepaalde overtuiging aan te bieden of vanuit de wens
haar gebruikers meer 'veiligheid' te bieden. In een dergelijke situatie kan weI een
zorgplicht bestaan om op te treden tegen illegale informatie.

8.2.5 Her beroep

Of het 'beroep' van lnternetaanbieder bijzondere zorgplichten meebrengt met
betrekking tot illegaJe content van derden, is niet geheel duidelijk. Het korte bestaan
van het beroep is daaraan debet. Internetaanbieders hebben stappen ondernomen om
door rniddel van zelf-regulering hun beroep een nadere invulling te geven. De
Nederlandse vereniging van Internetproviders (hierna: NLIP) heeft bijvoorbeeld een
gedragscode opgesteld voor haar leden. Deze gedragscode houdt op het punt van
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ongeoorloofde inhoud echter niet meer in dan dat de Internetaanbieder de geldende
wet- en regelgeving naleeft en dat de Internetaanbieder met de door overheid en
NLIP erkende Meldpunten samenwerkt ter bestrijding van 'illegal content'. De
NLIP kent naast de gedragscode ook een keurmerk voor Internetaanbieders. Het
keurmerk houdt echter niets in over ongeoorloofde informatie.

8.2.6 Conclusie

Uit de analyse van de zorgplichten kan met enige voorzichtigheid worden opge-
maakt, dat op de Internetaanbieder niet de bijzondere zorgplicht rust om toezicht te
houden over datgene wat derden via zijn computersysteem op het Internet
uitdragen.' De achtenveertigste overweging van de richtlijn inzake elektronische
handel doet echter vermoeden dat bepaalde plichten tot het houden van toezicht in
de toekomst niet geheel uitgesloten geacht kunnen worden.

8.3 De Internetaanbieder als functioneel dader

Hoe moet men zich een functioneel daderschap van de Internetaanbieder voorstel-
len? Een functioneel daderschap berust niet op fysieke gedragingen, maar op een
functioneren in het maatschappelijk verkeer. Een Internetaanbieder vervult in het
maatschappelijk verkeer de functie van intermediair bij de verspreiding van
informatie. Deze functie past op het eerste gezicht goed bij de kwaliteiten die
sorrunige delicten bij hun normadressaten veronderstellen. Hierbij is met name te
denken aan de verspreidingsdelicten en delicten die daar nauw mee samenhangen
zoals delicten over 'in voorraad hebben', 'voorhanden hebben' etc. Voorts kan
opgemerkt worden, dat een Internetaanbieder zijn functie niet handmatig vervult,
maar de verspreidings- en andere processen volautomatisch verlopen, waarbij de
Internetaanbieder 'slechts' toeziet op het ongehinderd functioneren van zijn
systeem. Het is de informatie-aanbieder of een wiJIekeurige Internetgebruiker die
door enkele toetsaanslagen (i.e. gewilde spierbewegingen) beschikbaarheid van
informatie 'triggert'. Alles bij elkaar genomen lijkt er derhalve wei een situatie te
liggen, waarin een functioneel daderschap past. Toch is het aannemen van een
functioneel daderschap van een Internetaanbieder allerminst triviaal. Het functionele
daderschap van de Internetaanbieder vertoont immers ook grote verschillen met de
traditionele (bedrijfs)context waarin het functionele daderschap is opgekomen en
meestal is toegepast. De 'fysieke' daders in de Internetcontext - met name
informatie-aanbieders - zijn namelijk in hoge mate onafhankelijk van de Internet-
aanbieder. De Internetaanbieder heeft geen zeggenschap over hun gedragingen; hij
kan in het algemeen hooguit de resultaten van hun gedragingen teniet doen. In de

5 Anders: Tribunal de Grande Instance de Paris 9 juni 1998 (Hallyday-Lacarnbre in eerste aanleg):
volgens de Franse rechter dient een Intemetaanbieder te waken over de goede zeden van degenen
wiens informatie hij herbergt. Zie ook: Kaspersen 1998.
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traditionele context gaat het daarentegen vaak om de fysieke gedragingen van
ondergeschikten, waarover de functionele dader uit hoofde van een arbeidsverhou-
ding gezag kan uitoefenen.? Anders gezegd, er is sprake van een horizontale versus
een verticale verhouding. In de tweede plaats is er een bijzonderheid die samen-
hangt met het informatie-karakter van de delicten. De informatie-aanbieder (fysieke
dader) heeft namelijk een eigen belang bij en spiegelbeeldig ook een eerste verant-
woordelijkheid voor de inhoud die verspreid wordt. De Internetaanbieder (poten-
tieel functioneel dader) heeft slechts een secundair belang bij en een secundaire
verantwoordeJijkheid voor de inhoud. Buiten de 'inforrnatiecontext' is het niet de
fysieke dader, maar juist vaak de functionele dader die belang en eindverantwoorde-
lijkheid in zich verenigt. In de traditionele context zijn de functioneel begane feiten
vaak potentieel dienstig aan het bedrijf van de functionele dader en rust op hem de
eindverantwoordeJijkheid om ervoor te zorgen dat geen onregelmatigheden plaats-
vinden.
Laten de delicten waarmee een Internetaanbieder te maken kan krijgen toe dat zij
functioneel uitgelegd worden? In de literatuur wordt aangenomen dat niet aIleen
strafbare feiten uit het economische ordeningsrecht functioneel kunnen worden
uitgelegd, maar in potentie ook de traditionele deJicten uit het Wetboek van Straf-
recht.' Dit is slechts anders voor delicten die door hun aard of formulering aileen
door mens en gepleegd kunnen worden. Als delicten die (mede) functioneel uitge-
Iegd kunnen worden, worden onder andere genoemd: belediging, opruiing, porno-
grafie, verspreiden en heling." Ik zou daar zelf in ieder geval: openbaar maken,
voorhanden hebben en in voorraad hebben aan toe willen voegen.

8.3. J De criteria voor functioneel daderschap

Met de constatering dat (een aantal) in wetteJijke delictsornschrijvingen genoemde
gedragingen zich lenen voor een functionele interpretatie staat uiteraard nog niet
vast wie als functioneel dader aangemerkt kan worden. In rechtspraak en Jiteratuur
worden verschillende criteria genoemd. Fokkens, Strijards en Knigge zoeken voor
hun criterium aansluiting bij het civiele recht." In het kleuterschool Babbel arrest
besliste de Hoge Raad dat een uitlating van een wethouder als gedraging van de
gemeente aangemerkt kon worden, omdat zij in het maatschappelijk verkeer als een
gedraging van de gemeente gold." In het strafrecht zou dit betekenen dat functio-
nee I dader is, al wie naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen als

6 Anders lag het in het DFC-arrest. HR 29 juni 1936 NJ 1937,8. De voorzitter van voetbalclub DFC
was hier functioneel dader. De junioren van de club hadden he! feit fysiek begaan: zij hadden een
illegale uitweg tot stand gebracht.

7 Torringa 1984, p.88 en van Woensel 1993, p.86-88.
8 Torringa 1984, p.88.
9 Fokkens 1980, Strijards 1988 en Knigge 1992. Fokkens wil het civielrechtelijk criterium overigens

slechts hanteren bij de vraag naar het daderschap van een rechtspersoon.
10 HR 16april1979NJ 1980,34.
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dader van het strafbare feit heeft te gelden. Hoewel dit criterium ruim baan geeft om
met allerlei subcriteria rekening te houden, is het voor het daderschap van de
Intemetaanbieder weinig bruikbaar, omdat het als op zich staand criterium te weinig
richting geeft.
Een tweede hier te noemen criterium ziet het onderscheidend kenmerk in het belang
of profijt dat een functioneel dader kan hebben bij het feit." In zijn algemeenheid
lijkt dit criterium niet te pass en in het strafrecht: het enkele feit dat iemand profijt
heeft van een delict, wil in het algemeen nog niet zeggen dat men hem ook een
verwijt kan rnaken. De Hoge Raad heeft het criterium dan ook vooral toegepast in
het kader van prijzenbeschikkingen die in de wederopbouwperiode na de tweede
wereldoorlog golden. Deze regelgeving beoogde juist het profijt dat iemand kan
trekken uit bepaalde bedrijfsmatige activiteiten te beperken. Het profijt lag hier dus
in het verlengde van de strekking van de regelingen. Voor het daderschap van de
Intemetaanbieder Iijkt het profijtcriterium dan ook niet van groot belang: de strek-
king van op de Intemetaanbieder toepasselijke bepalingen heeft doorgaans weinig
uit te staan met profijt.
Het derde criterium dat hier wordt onderscheiden is het bekende ijzerdraadcriteri-
urn. De Hoge Raad besliste in 1954 dat de handeJingen van een fysieke dader
slechts dan worden aangemerkt als gedragingen van de functionele dader, 'indien
verdachte (i.e. de functionele dader) erover vermocht te beschikken, of die hande-
lingen al dan niet plaatsvonden, en deze behoorden tot de zodanige, welker plaats-
vinden blijkens de loop van zaken door verdachte werd aanvaard of placht te wor-
den aanvaard.,!2 Dit criterium heeft voor de positie van de Internetaanbieder poten-
tieel veel verklarend vermogen. In de inleiding is geschetst dat de moeilijkheden
rond het functionele daderschap van de Internetaanbieder samenhangen met diens
verhouding tot de informatie-aanbieder. Deze laatste neemt een onafhankelijke
positie in ten opzichte van de Internetaanbieder, zodat onduideJijk is in hoeverre er
nog van een daderschap van de Intemetaanbieder gesproken kan worden in verband
met diens (geringe?) betrokkenheid bij hetgeen de informatie-aanbieder verricht. De
ijzerdraadcriteria leggen juist een relatie tussen de functionele dader en de fysieke
dader. Zij kunnen mogelijk bijdragen aan een verduideJijking van de condities
waaronder van een daderschap van de Internetaanbieder gesproken kan worden. In
het hiema volgende wordt het daderschap van de Internetaanbieder dan ook getoetst
aan de ijzerdraadcriteria.

8.3.2 De ijzerdraadcriteria

De ijzerdraadcriteria houden kort gezegd in dat de functionele dader moet 'kunnen
beschikken' en hij desalniettemin 'aanvaardt' dan wei 'pleegt te aanvaarderi'. Het

II Zie bijvoorbeeld HR 31 januari 1950 NJ 1950,286 m.nt. B.V.A. Roling, HR 21 februari 1950 NJ
1950,604 m.nt. B.V.A. Roling en HR 27 januari 1948 NJ 1948, 197 (V&D-arrest).

12 HR 23 februari 1954 NJ 1954, 378.
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beschikkings- en aanvaardingscriterium worden hier achtereenvolgens behandeld.
Daarna zal aandacht besteed worden aan de vraag of voor het daderschap van de
Internetaanbieder volstaan kan worden met een toetsing aan de ijzerdraadcriteria.

8.3.2. I Kunnen beschikken
In de inleiding werd reeds geconstateerd dat de informatie-aanbieder geen
ondergeschikte is van de Internetaanbieder. De Internetaanbieder kan de informatie-
aanbieder geen instructies geven. Het uitoefenen van beschikkingsmacht door het
geven van instructies past niet bij de structuur en cultuur van het Internet, die door
horizontale verhoudingen tussen onafhankelijke personen wordt gekenmerkt. De
beschikkingsmacht wordt via andere wegen uitgeoefend. Een Internetaanbieder wist
informatie van derden of maakt haar ontoegankelijk. Hij heft het account van de
informatie-aanbieder op. In de hoofdstukken over de feitelijke controlernogelijk-
heden van een Internetaanbieder, over de informatievrijheden en over het
telecommunicatiegeheim zijn deze mogelijkheden en de beperkingen ervan beschre-
ven. Uit de hoofdstukken komt het beeld naar voren dat de mogelijkheden van de
Internetaanbieder tot ingrijpen slechts beperkt inzetbaar zijn ter bestrijding van
strafbare inhouden. Er liggen zowel beperkingen bij de identificering van strafbare
inhouden (bijv. tengevolge van de grate hoeveelheden informatie) als in het
daadwerkelijk treffen van maatregelen (denk bijvoorbeeld aan filtering door
toegangaanbieders). De beperkingen zijn zowel van technische als van juridische
aard. Daarbij is onderscheidenlijk te den ken aan het niet beschikbaar zijn van filter-
software die voldoende nauwkeurig werkt, als aan beperkingen in verband met de
informatievrijheden en het telecommunicatiegeheim. De beschikkingsmogelijkhe-
den zijn daarbij niet een absoluut gegeven, maar berusten op een oordeel over de
'zurnutbarkeit' van de maatregelen, waarbij de proportionaliteit van het treffen van
maatregelen in verhouding tot de kosten die zij meebrengen gewogen moet worden.
De 'zumutbarkeit' van maatregelen vormt geen constante in de tijd. Door technische
vooruitgang (betere filtersoftware voor servers) en ontwikkelingen in zelfregulering
(andere procedures voor het melden van strafbare inhoud) kan hetgeen nu een
disproportionele maatregel is in de toekomst mogelijk haalbaar worden. Als
vuistregel voor de beschikkingsmogelijkheden kan aangehouden worden dat een
Internetaanbieder kan optreden tegen materiaal dat op zijn eigen systeem is opgesla-
gen, dat met een hoge mate van zekerheid als strafbaar is geidentificeerd en dat niet
onder het telecommunicatiegeheim vall.

8.3.2.2 Aanvaarden of plegen te aanvaarden
De functionele dader aanvaardt de handelingen van de fysieke dader. In de
Internetaanbiederscontext betekent dit rnijns inziens dat de Internetaanbieder weten-
schap heeft van de betreffende content of verspreiding. Het gaat uiteraard niet om
een aanvaarding van de content of verspreiding op zich, maar er moet zijn aanvaar-
ding van de strafbare aard ervan. Nu zijn er delicten die in hun delictsomschrijving
slechts culpa ten aanzien van de aard van de informatie eisen, zoals bijvoorbeeld de
verspreidingsdelicten bij welke een ernstige reden om te vermoeden dat informatie
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van stratbare aard is volstaat. Is voor een aanvaarding voldoende dat de Internetaan-
bieder een ernstige reden heeft om de stratbaarheid te vermoeden of brengt de
aanvaardingseis hier mede dat de Internetaanbieder opzet heeft op de strafbare aard?
Ik meen dat voldoende is dat de Internetaanbieder het feit aanvaardt zoals het in de
delictsomschrijving staat beschreven. Indien naar aanleiding van een niet geheel
duidelijke kennisgeving ten aanzien van een informatie-aanbod ernstige reden
bestaat om te vermoeden dat het ongeoorloofde inhoud betreft, dan is er mijns
inziens sprak van aanvaarding van het feit, als de Internetaanbieder de betreffende
kennisgeving niet verder onderzoekt en het informatie-aanbod handhaaft.
In plaats van aanvaarding is ook een 'plegen te aanvaarden' voldoende. Van plegen
te aanvaarden is sprake als een lnternetaanbieder de tenlastegelegde verspreiding
niet heeft aanvaard, maar soortgelijke informatie gewoonlijk weI aanvaardt. De
Internetaanbieder die vervolgd wordt ter zake van de illegale verspreiding van
software in een 'onschuldige' nieuwsgroep, zal - bij gebreke van wetenschap - niet
gezegd kunnen worden deze verspreiding te aanvaarden. Voert hij echter tegelijker-
tijd een 'warez' -nieuwsgroep, welke hem bekend is, dan kan men wei zeggen dat hij
de verspreiding van illegale informatie pleegt te aanvaarden.

8.3.2.3 Betekent 'kunnen beschikken' ook 'moeten beschikken'?
Bij toepassing van de ijzerdraadcriteria buiten hun traditionele context, is niet
geheel duidelijk of het kunnen beschikken ook wei steeds een 'moeten beschikken'
meebrengt. Met andere woorden: zijn de ijzerdraadcriteria voldoende voorwaarden
voor daderschap van de Internetaanbieder? In de traditionele context van het
functioneel daderschap is dit nooit een probleem geweest; de gedragingen waarop
de daders werden aangesproken zag en op het 'economisch iets bewerken' en de
daders waren rechtspersonen c.q. eigenaren van eenmanszaken die ter zake
eindverantwoordelijk waren. Buiten de traditionele context is het enkele vervuld
zijn van de ijzerdraadcriteria mijns inziens niet steeds voldoende: er zal moeten
blijken dat degene die kan beschikken ook moet beschikken met betrekking tot het
verweten feit; met andere woorden hij dient een functionaris te zijn. Ten aanzien
van Internetaanbieders is het bestaan van een verantwoordelijkheid om te beschik-
ken wei ontkend. De Internetaanbieder zou slechts als doorgeefJuik fungeren, als
bloot transporteur die geen boodschap aan de boodschap heeft. Om de gegrondheid
hiervan te onderzoeken dient men te rade te gaan bij rechtsbronnen waaruit het
bestaan van een verantwoordelijkheid kan blijken. De maatschappelijke
verkeersopvattingen dienaangaande zijn hierin mijns inziens een eerste rechtsbron.
Daarbij zij overigens opgemerkt dat die verkeersopvattingen ook in de wet tot
uitdrukking kunnen komen, soms zelf in de strafbepalingen zelf. Dit laatste is het
geval met (impliciete) kwaliteitsdelicten. Ais degene die je wilt aanspreken de
normadressaat is, meer precies, de kwaliteit bezit, dan is zijn verantwoordelijkheid
gegeven. Bijvoorbeeld: naast elkaar worden stratbaar gesteld beledigen en versprei-
ding van beledigingen. Juist het feit dat delicten die zo dicht tegen elkaar Iiggen een
aparte strafbaarstelling hebben gekregen maakt hen in wezen tot impliciete
kwaliteitsdelicten: het een richt zich tot hen die publiciteit zoeken voor een uiting,
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het ander tot degenen die zich als intermediair met de verspreiding van andermans
uitingen bezighouden. Toegepast op de Internetaanbieder betekent dit dat men hem
wei als functioneel verspreider kan aanspreken, maar niet of moeilijk als functioneel
belediger. Gedragingen als 'in voorraad hebben' en 'voorhanden hebben' worden in
delictsomschrijvingen vaak in een adem genoemd met verspreiden, zodat ik voor
deze delicten zou willen aannemen dat zij eveneens typische interrnediairsdelicten
zijn.
Indien men niet te maken heeft met een impliciet kwaliteitsdelict zal men elders op
zoek moeten gaan naar de verkeersopvattingen. Een voorbeeld is de auteursrecht-
inbreuk. Het is geen kwaliteitsdelict, want het is in beginsel op een ieder van toepas-
sing. In dit geval ligt het voor de hand om om te zien naar aanknopingspunten in het
burgerlijk recht; het auteursrecht wordt immers ook civielrechtelijk gehandhaafd. In
het bijzonder zijn hier de beslissingen in Burna/de Vries en Scientology v. XS4ALL
van belang, omdat zij mede gebaseerd zijn op overwegingen die dicht aanleunen
tegen de ijzerdraadcriteria." Dat is van belang omdat we hier op zoek zijn naar de
verantwoordelijkheid van functionarissen waarvan al is vastgesteld dat zij aan de
ijzerdraadcriteria voldoen. In laatstgenoemde rechterlijke uitspraak werd aangeno-
men dat de Internetaanbieder niet een openbaarmaker is van webpagina's van
derden. Hij geeft slechts gelegenheid tot openbaarmaking. Het ligt derhalve niet
voor de hand aan te nemen dat een Internetaanbieder als functioneel openbaarmaker
(in het kader van vervolging op basis van art. 31 Aw) kan worden aangemerkt.
Het feit dat een beroep wordt gedaan op de verkeersopvattingen ter bepaling van de
verantwoordeIijkheden van - potentiele - functionele daders, is daarom gerecht-
vaardigd, omdat er sprake is van een aanvullende eis naast de ijzerdraadcriteria.
Hierin verschilt deze benadering van die van de bijzondere zorgplichten of
garantenstellung die hiervoor werd behandeld: daar was de bijzondere zorgplicht de
enige grondslag voor het aannemen van een daderschap.

8.4 De Internetaanbieder als rechtspersoon

8.4. J Inleiding

Internetaanbieders kiezen als rechtsvorm voor hun bedrijf vaak een rechtspersoon.
De besloten vennootschap en stichting lijken daarbij populair. Met name omdat het
daderschap van rechtspersonen specifieke problemen met zich brengt, wordt hier
aandacht besteed aan de rechtspersoon als dader. Relevante functies die binnen het
Internetaanbiedersbedrijf kunnen worden onderscheiden zijn onder andere: de
directeur/manager, de bedrijfsjurist en de systeembeheerder. In deze paragraaf
komen achtereenvolgens de toerekening van de gedraging, de toerekening van opzet
en culpa en de aansprakelijkheid van feiteIijk leidinggevers en opdrachtgevers aan

13 HR 8 maart 1957 NJ 1957,271 (Buma/de Vries) en Rb. Den Haag 9 juni 1999 rolnr. 96/1048,
In.formalierecirrIAMI1999, p. 110-115, m.nt. K.J. Koelman (Scientology/Xs4all).
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de orde. Aan de horizontale of exteme verhouding tussen de Intemetaanbieder en de
informatie-aanbieder wordt hier geen aandacht besteed.

8.4.2 De toerekening van de gedraging

Een daderschap van de Intemetaanbieder houdt in dat op enig moment binnen de
rechtspersoon gedragingen achterwege zijn gelaten die wei verricht hadden moeten
worden dan weI dat er gedragingen zijn verricht die juist achterwege gelaten hadden
moeten worden. Omdat de rechtspersoon deze gedragingen niet zelf fysiek verricht,
zal steeds moeten worden onderbouwd, waarom de gedragingen voor rekening van
de rechtspersoon komen. Doorgaans gebeurt dit door de gedragingen van werk-
nemers of andere natuurlijke personen die in een relatie tot de rechtspersoon staan
volgens een of ander criterium toe te rekenen aan de rechtspersoon. Een rechts-
persoon waarin het Intemetaanbiedersbedrijf wordt uitgeoefend verschilt in dit
opzicht niet van enig ander bedrijf. Als men bijvoorbeeld een rechtspersoon annex
Internetaanbieder wil veroordelen voor oplichting, zal men na moeten gaan of de
door werknemers verrichte fysieke gedragingen aan de. rechtspersoon toegerekend
kunnen worden." Toch doet zich bij de Intemetaanbieder wellicht nog een kleine
complicatie voor: de werknemer pleegt zijn gedragingen namelijk niet altijd fysiek;
hij laat toe dat anderen (informatie-aanbieders, Internetgebruikers) verspreidingen
verrichten, zonder dat van hem gezegd kan worden dat hij zelf fysiek verspreidings-
handelingen verricht. De werknemer laat bijvoorbeeld een nieuwsgroep die kenne-
lijk bedoeld is om kinderpornografie te verspreiden voortbestaan, terwijl hij weet
van het bestaan ervan en beeindiging van hem kan worden gevergd. Zou men de
werknemer zelf als dader aanspreken dan zou men zeggen dat hij het feit functio-
neel pleegt. De werknemer vervult zijn maatschappelijke rol als informatie-inter-
mediair niet naar behoren door deze verspreidingen toe te laten. Heeft het feit dat de
werknemer 'slechts' gedragingen toelaat zonder ze zelf fysiek te plegen nu
consequenties voor het daderschap van de rechtspersoon? Mijns inziens heeft dit in
beginsel geen grote consequenties, mits men maar duidelijk onderscheid maakt
tussen de externe verhouding tussen de Internetaanbieder en de informatie-aan-
bieder enerzijds en de interne verhouding tussen de rechtspersoon en de werknemer
anderzijds. De externe verhouding is in de vorige paragraaf reeds uitvoerig aan de
orde gekomen. We zagen dat de Internetaanbieder functioneel verspreider is, mits
hij aan ijzerdraadcriteria voldoet en hij volgens de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen een verantwoordelijkheid heeft om handelend op te (laten)
treden bij een dreigende rechtsgoedschending. Onbeantwoord is gebleven de vraag
wie als Internetaanbieder heeft te gelden, indien de lnternetaanbieder een rechtsper-
soon is: de werknemer of de rechtspersoon? In beginsel kunnen beide in de externe

14 Een dergelijke fysieke gedraging zou hierin kunnen bestaan dat een werknemer van de
Intemetaanbieder bedrieglijke informatie over de diensten van de Intemetaanbieder op een
webpagina zet.
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verhouding de rol van Internetaanbieder vervullen. Welke keuze men ook maakt,
men zal de keuze wel moeten motiveren. Wil men de werknemer aanspreken dan
zal men moeten aangeven dat het op de weg van juist deze werknemer had gelegen
om in te grijpen. Wil men de rechtspersoon aanpakken dan zal men moeten
onderbouwen waarom de gedraging van de werknemer aan de rechtspersoon
toegerekend kan worden.

Intermezzo
Is de gedraging van de werknemer functioneel - hij laat na een illegale verspreiding
te stoppen - dan moet men in het kader van de interne verhouding overigens niet in
de volgende redeneerfout vervallen. Men zou namelijk kunnen denken: als het toch
om een functionele gedraging gaat, dan hebben we de werknemer in het geheel niet
meer nodig. We kunnen net zo goed zeggen dat de rechtspersoon de gedraging zelf
heeft verricht. Rechtspersonen zijn imrners uitstekend in staat zelf 'functionele'
gedragingen te stellen. Deze redenering vertoont een zwakte, omdat zij miskent dat
het daderschap van de rechtspersoon weI degelijk afhangt van de opstelling of
gedragingen van de werknemer, ook al behelzen die gedragingen niet de fysieke
uitvoering van het strafbare feit. Als een werknemer buiten het zicht en de weten-
schap van de (leiding van de) rechtspersoon volstrekt eigenmachtig optreedt (i.e.
niet ingrijpt in illegale verspreidingen) dan zal men ofweI het daderschap van de
rechtspersoon willen ontkennen dan weI het daderschap van de rechtspersoon willen
onderbouwen met een redengeving die duidelijk maakt waarom dit e.igenmachtig
optreden hier weI aan de rechtspersoon toegerekend kan worden (zoals bijvoorbeeld
in het V&D arrest gebeurde "). Men zal niet kunnen volstaan met te zeggen dat de
rechtspersoon dader is orndat het toevallig om een niet-doen gaat.

Welke criteria voor toerekening van gedragingen aan rechtspersonen worden in het
strafrecht gehanteerd? Voor invoering van het huidige art. 51 Sr in het Wetboek
werd voor het daderschap van de rechtspersoon teruggegrepen op de bepaling van
het art. 15 lid 2 WED (oud): 'Een economisch delict wordt onder meer begaan door
of vanwege een rechtspersoon, ... , indien het begaan wordt door personen, die
hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde handelen in de
sfeer van de rechtspersoon, .... ' Het in 1976 ingevoerde art. 51 Sr noemt zelf geen
criterium voor toerekening van gedragingen aan de rechtspersoon. In de rechtspraak
en literatuur worden als criteria voor de toerekening de ijzerdraadcriteria naar voren
geschoven. Voor wat betreft de rechtspraak kan met name gewezen worden op het
Kabeljauwvisserij arrest en het Cafe Noll arrest. 16 In de literatuur tekent zich inmid-
dels ook een groep auteurs af die in de ijzerdraadcriteria de belangrijkste criteria
voor toerekening aan de rechtspersoon zien. Als belangrijke representanten kunnen

15 HR 27 januari 1948 NJ 1948, 197.
16 HR Ijuli 1981 NJ 1982,80enHR 14januari 1992NJ 1992.413m.nt.'tHart.
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Rernmelink", Mulderl8, Torrmga'" en 't Hart20 worden genoemd." Ook ik wil ervan
uitgaan dat de ijzerdraadcriteria hier van toepassing zijn. Bij toepassing van de
ijzerdraadcriteria in de context van een rechtspersoon zal het doorgaans de leiding
of een van de organen zijn die (kunnen) beschikken, aanvaarden of plegen te
aanvaarden.
In haar arrest van 23 februari 1993 laat de Hoge Raad toe dat gedragingen aan een
rechtspersoon werden toegerekend zonder dat er van een expliciete toetsing aan de
ijzerdraadcriteria is gebleken." Het ging in deze casus om gedragingen die zeer
nauw met de norrnale bedrijfsvoering vervlochten waren en de Hoge Raad begreep
's Hof motivering van het daderschap van de B.V. aldus 'dat de lozing van de
schadelijke rode carcinogene vloeistof Furazolidon, die tijdens de norrnale
productieprocessen in het bedrijf van verdachte pleegt te ontstaan en die in het
kader van de norrnale bedrijfsvoering gedurende een aantal dagen via een lozings-
pijp van het bedrijf plaatsvond in een bij dit bedrijf gelegen sloot, moet gelden als
een handeling die aan de verdachte dient te worden toegerekend.' Oat de Hoge Raad
een dergelijke motivering van een Hof in stand laat duidt mijns inziens niet op een
afwijzing van de ijzerdraadcriteria. Het hof heeft hier een feitelijke gang van zaken
vastgesteld die kennelijk toerekenbaar is onder de ijzerdraadcriteria.r'
Kortom, ik ga er van uit dat gedragingen aan een rechtspersoon worden toegerekend
op basis van de ijzerdraadcriteria. Kunnen de relevante gedragingen van werk-
nemers van een rechtspersoon annex Internetaanbieder onder hantering van het
ijzerdraadcriterium aan deze worden toegerekend? De gedragingen hebben betrek-
king op de omgang met meldingen over illegale content, op de selectie van nieuws-
groepen, etc. In het algemeen zijn dit gedragingen over het plaatsvinden waarvan de
leiding van de rechtspersoon kan beschikken, zodat de nadruk van de motivering
van het daderschap bij het aanvaarden of plegen te aanvaarden komt te liggen. Ook
hier komt het punt naar voren dat de lagere functionaris het feit niet fysiek pleegt,
maar ook weer functioneel optreedt, zij het in de horizon tale verhouding tot de
informatie-aanbieder. Op zich mag dat voor de aanvaarding ook weer niet zoveel

17 Remmelink 1995, p.150-153.
18 Mulder & Doorenbos 1995. p.68.
19 Torringa 1984, p.91.
20 NootbijHR 14januari 1992NJ 1992.413.
21 Anders: Knigge die het rnaatschappelijk verkeerscriterium als het al omvattende

daderschapscriterium ziet. Binnen dit criterium kunnen de ijzerdraadcriteria dan weer een rol spelen
(Knigge 1992). Vellinga en Vellinga-Schootstra zijn van oordeel dat in ieder concreet geval
opnieuw moet worden vastgesteld welke eisen aan het daderschap moeten worden gesteld
(Vellinga, Vellinga Schootstra & van Strien 1993. p.44).

22 HR 23 februari 1993 NJ 1993, 605 m.nt. 't Hart.
23 Adv.Gen. Meijer ziet in de motivering van het Hof een toepassing van de ijzerdraadcriteria.
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uitmaken, omdat een functionele gedraging (iets toelaten) zich net zo goed leent
voor aanvaarding als een positieve fysieke gedraging."
Op welke manier kan de leiding gedragingen van bijvoorbeeld systeembeheerders
aanvaarden? Een aanvaarding kan de vorm aannemen van een bedrijfspolitiek. Het
is bijvoorbeeld denkbaar dat de leiding meer belang hecht aan een breed en onbe-
perkt aanbod van nieuwsgroepen dan aan de legaliteit van de in bepaalde nieuws-
groepen te verwachten berichten. Ook zou de leiding kunnen uitdragen dat aan
meldingen van illegale inhoud geen gevolg wordt gegeven omdat de 'provider geen
boodschap aan de boodschap' heeft. Indien de feitelijke gang van zaken binnen een
rechtspersoon beheerst wordt door dergelijke standpunten van de leiding, aanvaardt
zij de desbetreffende gedragingen van ondergeschikten. Ook zonder uitdrukkelijke
standpuntbepaling kan er sprake zijn van aanvaarding, indien de leiding van bepaal-
de gegroeide praktijken op de hoogte is, maar daartegen niet optreedt. Buiten de
situatie van een algemene aanvaarding kan men zich voorstellen dat de leiding
concrete gedragingen van ondergeschikten, zoals systeembeheerders, aanvaardt.
Ook dit kan mijns inziens zowel uitdrukkelijk als min of meer impliciet gebeuren,
doordat de leiding concrete gedragingen waarvan zij op de hoogte is toelaat.

8.4.3 De toerekening van opzet en culpa

Net zoals de rechtspersoon zelf geen gedragingen kan verrichten en slechts gedra-
gingen van natuurlijke personen aan de rechtspersoon toegerekend kunnen worden,
zo kan ook een rechtspersoon geen schuld of opzet hebben. In het bedrijf van een
rechtspersoon kan wei een zeker 'psychisch klimaat' heersen, zoals Torringa dat in
zijn dissertatie noemt." Een Internetaanbieder kan bijvoorbeeld vanuit sterk ideele
motieven zijn bedrijf leiden, waarin het buigen voor druk van buiten 'not done' is.
Dat neemt echter niet weg dat er toch nog wei een toerekening moet plaatsvinden
van schuld of opzet die bij een natuurlijk persoon wordt 'aangetroffen' aan de
rechtspersoon." Wiens opzet komt in aanmerking voor toerekening? Het opzet van
een orgaan van een rechtspersoon kan uiteraard als opzet van de rechtspersoon

24 Van Strien 1991, p.287. Het standpunt van van Strien dat de ijzerdraadcriteria eveneens van
toepassing zijn bij passieve gedragingen dee I ik. Vellinga-Schootstra heeft naar aanleiding van het
Nicotinezuurarrest beweerd dat de ijzerdraadriteria ten aanzien van passieve gedragingen geen
toepassing zouden hoeven vinden. Van Strien onderbouwt haar standpunt met het argument dat het
(slechts) een kwestie van wetstechniek is of een strafbaar gestelde gedraging als een actieve dan wei
passieve gedraging wordt omschreven. Of dit wei steeds zo is, weet ik niet. Ik lOU juist ten aanzien
van rechtspersonen een andere argumentatie naar voren willen schuiven: als men vindt dat een
rechtspersoon zelf geen actieve handelingen kan verrichten dan moet men zo consequent zijn om te
zeggen dat een rechtspersoon ook niet betekenisvol handelingen achterwege kan laten. Omdat aan
het handelen als zodanig geen betekenis gehecht kan worden. kan het daderschap van de
rechtspersoon daarop niet zonder meer gebaseerd worden en moet het onderbouwd worden en wei
met de ijzerdraadcriteria.

25 Torringa 1984, p. 98.
26 Torringa 1984, p.98. Anders: Vellinga, Vellinga-Schootstra en van Strien 1993. p.46.
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fungeren. De Hoge Raad heeft dit reeds in haar Bijenkorf-arrest bepaald." Daar-
naast kan ook het opzet van een natuurlijk persoon die bij de corpora tie in dienst is
onder omstandigheden toegerekend worden. Deze toerekening is afhankelijk van de
interne organisatie van de corporatie en van de taak en de verantwoordelijkheid,
welke aan die natuurlijke persoon is toebedeeld." In het licht van dit criterium kan
in het bijzonder belang gehecht worden aan opzet dat aanwezig is bij natuurlijke
personen die van de organ en van de rechtspersoon dee I uitrnaken." Het opzet dat
aanwezig is bij lagere functionarissen zal onder omstandigheden ook toegerekend
kunnen worden. Torringa leidt uit het NUT-arrest af, dat zelfs het opzet van perso-
nen die niet een orgaan van de rechtspersoon vormen noch bij de rechtspersoon in
dienst zijn mee kan tellen bij het toe te rekenen opzet. 30

In de context van Internetaanbieders annex rechtspersonen, zal in het bijzonder
belang gehecht moeten worden aan opzet dat wordt aangetroffen bij managers of de
bedrijfsjuristen. Het duidelijkst is dit het geval als een (formeel) bestuursbesluit is
genomen, bijvoorbeeld om bepaaJde nieuwsgroepen te hand haven of om niet op te
treden tegen content waarover geklaagd is. Buiten een situatie van een formeel
bestuursbesluit zijn echter nog enkele situaties denkbaar. Men zou kunnen denken
aan opdrachten die aan een systeembeheerder worden gegeven, berustend op usan-
ces binnen de corporatie. Ook kan de leiding een psychisch klimaat creeren waarin
geen been wordt gezien in het gedogen van strafbare inhouden. De leiding zou
bijvoorbeeld uit kunnen dragen dat een Internetaanbieder geen boodschap aan de
boodschap heeft en dat er nooit en te nimmer toegegeven zal worden aan druk van
buiten om bepaalde informatie weg te halen.
Van een toerekening van culpa aan de rechtspersoon zou sprake kunnen zijn als
bepaalde - voor een zorgvuldige bedrijfsvoering vereiste - besluiten uitblijven.
Binnen het bedrijf van een Internetaanbieder zouden bijvoorbeeld duidelijke richt-
lijnen kunnen ontbreken over de omgang met kennisgevingen, waardoor de omgang
met kennisgevingen ongeorganiseerd is.
Ook het opzet dat bij een lagere functionaris wordt aangetroffen kan aan de
rechtspersoon worden toegerekend. De interne organisatie moet dan weI zodanig
zijn ingericht en de taken en verantwoordelijkheden zodanig zijn toebedeeld aan een
lagere functionaris dat diens psychische gesteldheid bepalend is voor de rechts-
persoon. In de context van een Internetaanbiedersbedrijf kan men daarbij denken
aan een situatie dat de systeembeheerder dermate zelfstandig opereert met betrek-
king tot inhoudelijke kwesties dat diens wetenschap of culpa rechtsreeks aan de
rechtspersoon kan worden toegerekend

27 HR 14 maar! 1950 NJ 1952,656 (Bijenkorf).
28 Bijl. Hand. II, 1975n6, 13655, nr.3, p.19 (MvT).
29 Zie in dit verband HR 22 september 1987 NJ 1988, 381 r.o. 6.2: het opzet dat bij slechts een

vennoot aanwezig was kon aan de v.o.f. worden toegerekend. De Hoge Raad kende daarbij onder
andere belang toe aan het feit dat verdachte feitelijke leiding had gegeven aan de verboden
gedragingen en als vennoot had gehandeld.

30 Torringa 1984, p.101-I02 en HR 16juni 1981 NJ 1981,586.
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8.4.4 De feitelijk leidinggever of opdrachtgever

Indien een rechtspersoon een strafbaar feit begaat, zijn blijkens art.S1 lid 2 Sr
degenen die feitelijk leiding hebben gegeven aan het feit of die er opdracht toe
hebben gegeven naast de rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk. Feitelijke
leidinggevers of opdrachtgevers staan boven het uitvoerend niveau. Voor de vraag
wat precies onder feitelijke leidingevers en opdrachtgevers verstaan moet worden is
met name de Slavenburg II beschikking instructief." Van feitelijk leidinggeven is
'onder omstandigheden sprake indien de functionaris, hoewel daartoe bevoegd en
redelijkerwijs gehouden, maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achter-
wege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen
zich voor zullen doen'. De functionaris hoeft niet specifiek op de hoogte te zijn van
de tenlastegelegde gedragingen. Voldoende is dat hij weet van gedragingen die
rechtstreeks verband houden met de tenlastegelegde gedragingen.
Voor Intemetaanbieders kan hieruit afgeleid worden dat in ieder geval het manage-
ment en de bedrijfsjurist in aanmerking komen als feitelijk leidinggevers, indien zij
reden hebben om verdacht te zijn op iUegale inhouden. Ten aanzien van de systeern-
beheerders zou men zich kunnen afvragen of zij feitelijk leiding kunnen geven aan
de gedragingen van informatie-aanbieders, Informatie-aanbieders zijn immers
derden ten opzichte van de rechtspersoon. lk zou willen aannemen dat zij niet als
feitelijk leidinggevers van de informatie-aanbieders kunnen worden aangemerkt. In
het algemeen handel en de inhoudaanbieders immers te zelfstandig.

8.5 De deelnemingsvormen: medepJichtigheid en medeplegen

Een van de problemen is dat bij het fysiek tot standkomen van de uitvoering van het
feit meerdere person en betrokken zijn waarbij met name ten aanzien van de
Intemetaanbieders niet steeds duidelijk is wat hun verantwoordelijkheid in deze is.
In dit Iicht worden dan ook leerstukken besproken die zich expliciet richten op een
pluraliteit van betrokkenen in het delictuele gebeuren: de deelnemingsvraagstukken.
Zoals in het voorgaande - met name bij de behandeling van het functioneel dader-
schap - reeds bleek spitst het vraagstuk rond de aansprakelijkheid van de Internet-
aanbieder zich toe op een tweetal prototypische situaties. Enerzijds is er de situatie
dat een Internetaanbieder weet of moet vermoeden dat zich in een binnen een be-
paald beperkt domein - een applicatie of dienst - strafbare feiten afspelen of af
zullen spelen zonder precies op de hoogte te zijn van specifieke of individuele
strafbare gedragingen. Het meest voor de hand liggend voorbeeld hiervan is de
Intemetaanbieder die een nieuwsgroep handhaaft die een titel heeft die weinig
twijfel laat bestaan over het illegaJe karakter van de berichten die daarin gevoerd
worden. De andere situatie betreft de Internetaanbieder die op de hoogte is geraakt

31 HR 16 december 1986 NJ 1987,321 m.nt. 'I Hart.
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van specifieke - illegale - content, maar deze desalniettemin handhaaft, waarbij
onzekerheid over de strafbaarheid van de inhoud een rol kan spelen.
De respectieve informatie-aanbieders zullen in het algemeen als plegers (en wellicht
ook medeplegers) van het betreffende feit aangemerkt kunnen worden. De vraag
hier is of de Intemetaanbieder als medeplichtige aan of medepleger van het feit van
de informatie-aanbieder kan worden aangemerkt.

B.5. f Medeplichtigheid

Medeplichtigheid kan tevens door een nalaten geschieden." Zo kan de Internet-
aanbieder onder omstandigheden een niet-ingrijpen op medeplichtigheid aan het
niet-verhinderde of niet afgebroken feit komen te staan. Voor de gevallen waarin de
Intemetaanbieder tot een dergeJijk ingrijpen gehouden is zou ik willen aanknopen
bij de ijzerdraadcriteria.
Medeplichtigheid vereist - bij opzetdelicten - een dub bel opzet, nl. opzet op het
bevorderen of gemakkelijk maken van het misdrijf en opzet op het achterliggende
feit.
Voor bevorderingsopzet is voorwaardelijk opzet voldoende. In het algemeen houdt
het beschikbaarstellen van een infrastructuur waarvan misbruik gemaakt kan wor-
den geen voorwaardelijk opzet in op medeplichtigheid aan strafbare feiten die met
de infrastructuur gepleegd zouden kunnen worden. Het handhaven van een nieuws-
groep die kennelijk bestemd is voor illegale verspreidingen houdt weI een adequaat
opzet op hulp bij dergelijke verspreidingen in.
Het opzet van de Intemetaanbieder op het achterliggende feit hoeft niet volledig
identiek te zijn aan het opzet van de hoofddader. Indien echter de hoofddader een
heel ander feit pleegt dan waarop het opzet van de helper was gericht dan brengt het
accessoire karakter van medeplichtigheid mede dat hij van het opzet op de achterlig-
gende daad vrijgesproken dient te worden. Stel nu dat in een nieuwsgroep voor
illegale software kinderpornografie verschijnt? Kan nu gezegd worden dat het opzet
van de Internetaanbieder zich mede uitstrekt tot de verspreiding van kinderporno-
grafie? Ik zou willen aannemen dat zijn opzet zich daartoe inderdaad kan uitstrek-
ken. De kern van het verwijt aan de Intemetaanbieder is dat hij door niet in te
grijpen toegelaten heeft dat illegale inforrnatie verspreiding vond via zijn systeem.
De aard van de illegaliteit van de informatie is voor het verwijt van ondergeschikt
belang. Het lijkt niet redelijk de Intemetaanbieder door een gelukje - er verscheen
kinderpomografie, geen illegale software in de nieuwsgroep - vrijuit te laten gaan,
terwijl de essentie van het verwijt aan zijn adres overeind blijft. De essentie is
immers dat hij als intermediair zijn steun niet mag verlenen aan illegale versprei-
dingen.
Kan een Intemetaanbieder medeplichtig worden aan het feit van de inhoudaanbie-
der, doordat hij na deugdelijke kennisgeving niet ingrijpt? Ten aanzien van de

32 Hof '5 Gravenhage 9 augustus L988 NJ 1988.979.
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verspreiding in het verleden is de Intemetaanbieder onbewust behulpzaam geweest.
Ter zake daarvan kan hij in het algemeen niet als medeplichtige worden aang-
emerkt. De vraag spitst zich toe op de toekornstige verspreidingen: stapt de Internet-
aanbieder als medeplichtige in op het feit van de informatie-aanbieder, indien hij op
hoogte geraakt van diens illegale verspreidingen en desalnietternin geen actie
ondemeemt om de verspreidingen te beeindigen? Op zich is er geen bezwaar tegen
om aan te nemen dat een Internetaanbieder vanaf een bepaald moment als mede-
plichtige gaat gelden. De vraag is aileen waar het omslagpunt precies ligt: dit
moment wordt immers niet noodzakelijk gekenmerkt door enige feitelijke han de-
ling. Het omslagpunt hangt nauw samen met de 'vorrning' van het opzet bij de
Intemetaanbieder. Dat opzet zal betrekking moeten hebben op het achterliggende
feit en op de bevordering van dat feit. Dit laatste betekent dat de Internetaanbieder
zich bewust moet zijn geworden van zijn eigen mogelijkheid om in te grijpen. In de
praktijk zal een dergelijke bewustheid weI enige samenhang vertonen met de mate
waarin de onrechtmatigheid van de verspreiding zich aan de Intemetaanbieder
opdringt, Als de ohrechtmatigheid van een verspreiding niet in het oog springt, zal
het bij de Intemetaanbieder wellicht in het geheel niet zijn opgekomen, dat hij een
taak zou kunnen hebben in het stoppen van een verdere verspreiding. Bij een
onrechtmatigheid die onmiskenbaar is zal een weldenkend Intemetaanbieder zich in
het algemeen weI van zijn rol in de verspreiding bewust zijn geworden. Een bewust-
heid van de handelingsmogelijkheid zal in het algemeen voldoende zijn om een
(voorwaardelijk) opzet op de bevordering van het rnisdrijf aan te nemen. Mijns
inziens hoeft dan ook niet te blijken van een expliciete beslissing van de Internet-
aanbieder om niet op Ie treden. Een Internetaanbieder zal daar in de praktijk niet
altijd aan toe komen. Yoor het bewijs van het opzet op bevordering kan een klacht
van een Intemetgebruiker van groot belang zijn. De klager kan de Intemetaanbieder
verzoeken aan een verspreiding een einde te maken, zodat met kennisneming van de
- deugdeJijke - klacht de bewustheid van de handelingsmogelijkheid moet zijn
ontstaan. Ook kan het zijn dat de Intemetaanbieder naar aanleiding van een klacht
een beslissing neemt en deze beslissing aan de klager laat weten.
Soms eist de delictsomschrijving van het achterliggende feit geen opzet ten aanzien
van de aard van de verspreiding, maar slechts culpa: de dader hoeft bijvoorbeeld
slechts ernstige reden te hebben om de illegale aard te vermoeden. Yoor
medeplichtigheid van de Intemetaanbieder is dan voldoende dat hij culpa heeft met
betrekking tot de aard. Het dubbelopzet-vereiste van medeplichtigheid brengt hier
niet mee dat de Intemetaanbieder ook opzet op de aard van de informatie heeft. Hij
dient opzet te hebben op het achterliggende delictuele gebeuren, zoals dit strafbaar
is gesteld, niets meer.

8.5.2 MedepLegen

Anders dan bij medeplichtigheid zijn de medeplegers zo nauw bij het gezamenlijke
feit betrokken dat dit feit in zijn geheel voor beider rekening kornt. Dit betekent dat
een medepleger veroordeeld kan worden, ook al heeft hij niet zelf aile
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delictsbestanddelen vervuld en zelfs hoeft niet volledig vast te staan wie van de
medeplegers welke bestanddelen vervuld heeft. Ten aanzien van de Internetaanbie-
der laat zich uiteraard de vraag stellen of de Intemetaanbieder als medepleger
veroordeeld kan worden: bijvoorbeeld ter zake van iIIegale verspreidingen van de
informatie-aanbieder, indien de Internetaanbieder daarvan op de hoogte is. Daar-
naast wordt bezien of de Intemetaanbieder die een nieuwsgroep handhaaft waarin
kennelijk strafbare informatie wordt verspreid als medepleger aangemerkt kan
worden naast de informatie-aanbieders.
Teneinde de Internetaanbieder als medepleger te kunnen veroordelen zal uiteraard
sprake moeten zijn van een samenwerking tussen Internetaanbieder en informatie-
aanbieder die rechtvaardigt dat hun gezamenlijke feit in zijn geheel voor beider
rekening komt. Daartoe worden de twee voorwaarden waaraan traditioneel voor
medeplegen voldaan moet worden - een bewuste samenwerking en een gezamen-
Iijke uitvoering - hier nader bezien.

8.5.2.1 De bewuste samenwerking
Anders dan bij medeplichtigheid vereist medeplegen opzet op de samenwerking.
Hiervan is uiteraard sprake als twee personen met elkaar afspreken dat zij gezamen-
Iijk een strafbaar feit zullen plegen en ze de uitvoering van het feit plannen. Een
dergeJijke uitdrukkelijke afspraak is echter niet vereist. Remrnelink zegt hierover:
'voldoende is een wederzijds begrijpen, een op het moment van de handeling weten
samen Ie werken tot hetzelfde resultaar' .33

Een Internetaanbieder en een informatie-aanbieder maken in het algemeen niet
expliciet afspraken over de verspreiding van bepaalde inhoud. Is er dan wellicht een
'wederzijds begrijpen'? Het beschikbaarstellen van het systeem door de Internetaan-
bieder en het 'op het Internet plaatsen' van informatie door de informatie-aanbieder
zijn onafhankelijke gedragingen die een verspreiding via Internet ten gevolge
hebben." Door het feit dat het op het Internet plaatsen van informatie geen mense-
Iijke tussenkomst van de Internetaanbieder vergt, is er geen moment waarop een
'wederzijds begrijpen' zich kan vormen. Van een bewuste samenwerking gericht op
de verspreiding van bepaalde informatie is in die omstandigheden geen sprake. Dit
Iijkt evenzeer het geval te zijn bij culpose delicten, zoals bijvoorbeeld de cuI pose
verspreiding van computervirussen (art. 350b Sr). Als Internetaanbieder en
informatie-aanbieder geen understanding hebben iets gezamenlijk te verrichten kan
het - door onachtzaamheid ontstane - resultaat van hun onafhankelijke gedragingen
- een virus is verspreid geraakt - hen niet als een medegepleegd feit verweten wor-
den.
Nu ging het in het voorgaande steeds om situaties waarin de Internetaanbieder niet
op de hoogte is van enig strafbaar feit noch de aanwezigheid van illegale informatie
hoefde te vermoeden. Valt de beoordeling van bewuste samenwerking anders uit als

33 Remmelink 1995, p. 435.
34 Zie bijvoorbeeld het Bomer Spoorwegarrest: HR 14 November 1921 NJ 1922, 179.
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de Internetaanbieder weI enig besef heeft van de aanwezigheid van illegale informa-
tie? De bekende situaties zijn uiteraard de klacht van een Internet-gebruiker of de
nieuwsgroep met een naam die weinig twijfel laat bestaan over de illegaliteit van
berichten die daarin verschijnen. Kan er in dergelijk situaties een plan of wederzijds
begrijpen ontstaan? Indien de Internetaanbieder en de informatie-aanbieder naar
aanleiding van een klacht samen tot het besluit komen om de informatie op Internet
te handhaven, is er uiteraard sprake van een bewuste samenwerking. Het lijkt mij bij
een klacht overigens niet nodig dat de Internetaanbieder met zoveel woorden zijn
samenwerkingsintentie tot uitdrukking brengt. Ook uit zijn feitelijke opstelling -
geen ingrijpen ondanks de aanwezigheid van een kennelijk strafbaar informatie-
aanbod - kan een samenwerkingsopzet blijken.
Het ligt enigszins gecompliceerder als een Internetaanbieder een nieuwsgroep voert
die kennelijk bestemd is voor de verspreiding van illegale informatie en de Internet-
aanbieder van deze nieuwsgroep weet, zonder kennis te hebben van de individuele
berichten die in die groep verschijnen. Kan men nu zeggen dat de Internetaanbieder
opzet heeft op samenwerking met de informatie-aanbieders die individuele be-
richten doen verschijnen in de nieuwsgroep? Een voorwaardelijk opzet is in het
algemeen voldoende. Ik kan mij voorstellen dat een redelijk denkend mens in een
dergelijk geval begrijpt dat hij door stil te zitten zijn bijdrage levert aan de versprei-
ding van ilIegale inhouden. Een samenwerkingsopzet acht ik derhalve niet uit-
gesloten.
Tenslotte nog een woord over de overeenkomst, gesloten tussen de Internetaanbie-
der en de informatie-aanbieder die ten grondslag ligt aan het abonnement van
laatstgenoemde. In deze overeenkomsten worden vaak bepalingen opgenomen die
er op neerkomen dat de informatie-aanbieder zelf verantwoordelijk is voor de
inhoud en dat hij zich in zijn on line gedrag conformeert aan geJdende wet- en
regelgeving. Deze bepalingen worden doorgaans op instigatie van de Internet-
aanbieder - het gaat meestal om diens standaardvoorwaarden - in de overeenkomst
opgenomen. Distantieert een Internetaanbieder zich door opneming van dergelijk
voorwaarden bij voorbaat van een - bewuste - samenwerking? Het lijkt mij dat aan
dergelijke bepalingen weinig betekenis toekomt, doch dat veeleer de feitelijke gang
van zaken beslissend is. In het bijzonder het feit dat het gaat om algemene bepa-
lingen is hierbij doorslaggevend. De Internetaanbieder distantieert zich niet van een
concreet voorgevallen feit. Overigens zij opgemerkt dat een Internetaanbieder aIleen
met zijn eigen clienten een overeenkomst heeft. Het systeem van een Internet-
aanbieder bevat echter ook zeer veel informatie die niet afkomstig is van eigen
clienten, zodat zich daar de betreffende situatie niet voordoet.

8.5.2.2 Een Ilauwe ell volledige sam ellwerking
In het voorgaande werd er al van uit gegaan, maar het medeplegen vereist niet dat
iedere deelnemer door een positief handel en zijn bijdrage aan het feit levert." Bij

35 HR 21 mei 1957 NJ 1957.462.
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feiten in de fysieke wereld is bovendien gebleken dat zelfs de Iijfelijke aanwezig-
heid geen noodzakelijke voorwaarde is voor het aannemen van medeplegen."
Ondanks deze voor het aannemen van medeplegen in een Internet-omgeving gun-
stige rechtspraak kan men zich toch afvragen of het Internet niet toch te indivi-
dualistische omgeving is om steeds een nauwe en volledige samenwerking aan te
kunnen nemen. De intensiteit van samenwerking die een medeplegen vergt Iijkt zich
niet zo snel voor te doen in de Internetcontext, waarin actoren relatief onafhankelijk
van elkaar hun technisch bepaalde functies verrichten. Het Iijkt erop dat
medeplichtigheid beter de verhoudingen die op het Internet heersen reflecteert. Naar
aanleiding van het Worrnerveerse brandstichtingsarrest wordt wei aangenomen dat
de verwisselbaarheid van de rollen van de deelnemers een indicatie is voor een
nauwe en volledige samenwerking." Betrekt men deze vuistregel op de verhouding
tussen Internetaanbieder en informatie-aanbieder dan Iijkt er toch wei van enige
onevenwichtigheid sprake te zijn. De Internetaanbieder is een interrnediair die in
beginsel iedere inforrnatie helpt verspreiden en geen actieve taak zoekt in de selectie
van te verspreiden inforrnatie. Zijn bijdrage aan het feit bestaat in een niet-doen. De
informatie-aanbieder is juist degene die een eigen belang heeft bij de inhoud van de
informatie en die actief haar verspreiding tot stand heeft gebracht.

8.6 Schuld

Welke vormen 'Ian schuld met betrekking tot de gedragingen en de aard van infor-
matie worden vereist wordt uiteraard bepaald door de betreffende delictsornschrij-
vingen. De meest in aanmerking komende delictsomschrijvingen noemen gedra-
gingen die opzettetijk geschieden. Het opzet kan daarbij expliciet worden genoemd
in de delictsomschrijving dan wel in de aanduiding van de gedraging besloten
liggen. Dit laatst is bijvoorbeeld het geval bij het openbaar maken, verspreiden,
tentoonstellen en in voorraad hebben. Deze gedragingen worden opzettelijk begaan.
De vereiste vorm van schuld met betrekking tot de aard van de inforrnatie hoeft
daarmee echter niet samen te vallen. Bij sommige delicten wordt zij expliciet in de
delictomschrijving tot uitdrukking gebracht. Art. 137e Sr spreekt bijvoorbeeld van
'weten of redelijkerwijze moeten verrnoeden'. Blijkens de wetsgeschiedenis gaat
het bij 'redelijkerwijze moeten vermoeden' (onder andere) om omstandigheden die
op de eerste blik worden verrnoed." In andere bepalingen wordt gesproken van
'weten of ernstige reden hebben om te vermoeden' .39 Van een ernstige reden om te
vermoeden is bijvoorbeeld sprake als een aanstootgevend of opruiend karakter blijkt
uit de omslag van een geschrift of voigt uit de reputatie van een blad waarin bij
voortduring opruiende dan wei aanstootgevende informatie wordt gepubliceerd.

36 Het containerdiefstalarrest: HR 17 November 1981 NJ 1983, 84.
37 HR 29 oktober 1934 w 12851 en NJ 1934, p.1673. Zie ookYan Toorenburg 1998, p. 146-147.
38 MvA Ie Kamer. Bijlage Handelingen Ie Kamer 1935/36. m.8S.
39 Zie bijvoorbeeld art. 113, 132, 147a, 240, 271 Sr.
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Naast opzet kunnen dus ook vormen van culpa voldoende zijn. Andere delictsom-
schrijvingen zeggen niet expliciet iets over de vorm van schuld die met betrekking
tot de aard van de informatie aanwezig dient te zijn. Bij een uitingsdelict als
belediging heeft het opzet mede betrekking op de aard van de informatie. Bij een
ander delict zoals kinderpornografie kan daarover twijfel bestaan. Heeft het -
bijvoorbeeld in verspreiden besloten Iiggende - opzet mede betrekking op de
kinderpornografische aard of is de aard geobjectiveerd? Ik neem aan dat het kinder-
pornografische karakter een geobjectiveerd bestanddeel is."
Een Internetaanbieder kan op verschillende manieren op de hoogte geraken van
informatie die strafwaardig is. In somrnige gevallen is er een directe inhoudelijke
betrokkenheid van de Internetaanbieder bij het informatie-aanbod. In dat geval zal
de vaststelling van schuld of opzet geen bijzondere problemen opleveren. Een
Internetaanbieder die nieuwsgroepen selecteert is bijvoorbeeld in het algemeen op
de hoogte van de namen van nieuwsgroepen die hij voert. Indien zich daartussen
groepen bevinden waarvan de naam kennelijk duidt op de verspreiding van straf-
waardige informatie, dan zal daarmee de wetenschap, althans het voorwaardelijk
opzet weI gegeven zijn."

8.6.1 Kennisgevingen

In de praktijk zal een aanbieder vaak op de hoogte geraken door een van derden
afkomstige kennisgeving. Die kennisgeving kan van een willekeurige Internet-
gebruiker afkomstig zijn, maar zij kunnen ook afkomstig zijn van een meldpunt."
Het ontvangen van meldingen werpt interessante vragen op met betrekking tot
'schuld'. Een ontvangen melding hoeft bijvoorbeeld niet juist te zijn. Zij kan
bepaalde informatie als ongeoorloofd aanwijzen die dat in werkelijkheid niet is. Een
Internetaanbieder moet met deze mogelijkheid steeds rekening houden. Het is niet
ondenkbaar dat een Internetaanbieder een kennisgeving naast zich neerlegt, omdat
hij uit de kennisgeving niet de overtuiging heeft gekregen, dat het betreffende
informatie-aanbod ook daadwerkelijk ongeoorloofd is. De vraag is wat de positie
van de Internetaanbieder is, indien achteraf blijkt dat de kennisgeving wei degelijk
op 'waarheid' berustte. Een Internetaanbieder zal zich in een dergeJijk geval als
verweer voeren, dat hij dwaalde met betrekking tot de onrechtmatigheid van het
informatie-aanbod of dat hij de juiste juridische waardering van de voorliggende
casus ondanks onderzoekingen niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen. In het

40 De Hullu, T&C 1997, p. 668. De verspreider kan zich onder omstandigheden weI beroepen op
afwezigheid van aile schuld. Uit HR 21 April 1998 NJ 1998, 782 blijkt dat het opzet zich niet mede
hoeft uit te strekken tot de - in de dagvaarding genoemde . leeftijd van het slachtoffer.

41 Van aansprakelijkheid is pas sprake als daadwerkelijk illegaal materiaal in de betreffende
nieuwsgroep wordt aangetroffen.

42 In Nederland bestaan meldpunten voor kinderpornografie op het Internet
(http://www.meldpunt.org), voor discriminatie op het Internet (http://www.meldpunt.nu) en voor
overige iIlegaal rnateriaal op het Internet (meldpunt@nlip.nl).



154 HOOFDSTUK 8

algemeen treedt het strafrecht een dergelijk verweer van een verdachte met de
gepaste terughoudendheid tegemoet. De vaststelling van de geestesgesteldheid van
de verdachte met betrekking tot het karakter van de informatie is in hoge mate
geobjectiveerd." Hoe een verdachte subjectief de rechtmatigheid van een
informatie-aanbod opvat, is in beginsel niet van belang. Hij kan zich derhalve in het
algemeen slechts op dwaling beroepen, indien hij daarvoor een bijzondere reden kan
aanvoeren. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de hij in dwaling is gebracht door het
advies van een gezaghebbend persoon, zoals een deskundige." Desalniettemin
vraag ik mij af of een rechter ten aanzien van een Intemetaanbieder soms niet meer
vrijheid zou moeten nemen in het belang van de informatievrijheden. Een Intemet-
aanbieder moet uiteraard een inspanning leveren om de gegrondheid van een
kennisgeving te achterhalen. Men moet er echter ook oog voor hebben dat ondanks
een redelijke onderzoeksinspanning soms geen duidelijkheid wordt verkregen over
de geoorloofdheid van een informatie-aanbod. De Intemetaanbieder die in dergeJijk
geval de status quo handhaaft maakt geen onredelijke keuze. De rechter moet daar
mijns inziens in de wijze waarop hij de culpa of het opzet vaststelt rekening mee
houden. Dit zou tevens passen bij de benadering die in het civiele Scientoiogy-
vonnis is gekozen." Daarin werd het criterium gehanteerd dat in redeJijkheid niet
valt te twijfelen aan de - in een kennisgeving naar voren gebrachte - onrechtmatig-
heid van een informatie-aanbod.

8.6.2 Zorgplichten tot het houden van toezicht

Rusten op Internetaanbieder onder omstandigheden zorgplichten om illegale
informatie op te sporen? En als dit zo is, kan dan het niet-vervullen van deze zorg-
plicht leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid? Ten aanzien van de eerste vraag
kan opgemerkt worden dat het vaststellen van welke zorgplichten op iemand in
bepaalde omstandigheden rusten bepaaldelijk een moeilijke aangelegenheid is.
Hierna worden de belangrijkste factoren behandeld.
De ral van de Intemetaanbieder in de verspreiding van informatie is een dergelijke
factor. De Intemetaanbieder die inhoudeJijk betrokken is bij een informatie-aanbod
draagt daarvoor in beginsel verantwoordelijkheid. Een dergelijke betrokkenheid kan
bijvoorbeeld blijken uit activiteiten als het selecteren, rubriceren, redigeren etc. van

43 Zie Van der Net 2000, p.57.
44 Hoe het beroep op dwaling strafrechtelijk wordt ingekleed, is afhankelijk van de betreffende

delictsomschrijving. Indien opzet of culpa in de delictsomschrijving staan, komt het neer op een
ontkenning van de tenlastelegging. Dat is uiteraard ook zo indien de delictsomschrijving opzet en
culpa tot uitdrukking brengt als 'weten of emstige reden hebben om te vermoeden': Indien de aard
van de informatie een geobjectiveerd bestanddeel is, komt het beroep op dwaling neer op een
beroep op afwezigheid van aile schuld.

45 Rb s'Gravenhage 9 juni 1999, rolnr. 9611048, lnformatierecht/Atdl 1999, p. 110-115, m.nt. KJ.
Koelman, Mediaforum 1999, p.205-209, m.nt. DJ.G. Visser, Computerrecht 1999, p.200-205, m.nt.
P.B. Hugenholtz en fER 1999, P 206-207 en 237-241, m.nt. M. Vermeer (Scientology/Xs4all e.a.).
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inforrnatie of de wijze waarop een Internetaanbieder zich naar buiten toe
profileert." Een Internetaanbieder die aangeeft dat hij inforrnatie die via hem be-
schikbaar wordt gesteld aan bepaalde norrnen voldoet kan daaraan gehouden
worden. Het is moeilijker aan te geven wat de zorgplichten zijn van de Internetaan-
bieder die als materieel steunverlener optreedt met betrekking tot informatie-
aanboden van derden. Ik neem dit type Internetaanbieder als uitgangspunt voor de
rest van deze paragraaf. Er kan overigens opgemerkt worden dat een Internetaan-
bieder in het algemeen meerdere diensten aanbiedt. Voor de beoordeling van zijn
rol in de verspreiding kan het nodig zijn te differentieren tussen de diensten. De
Intemetaanbieder die als moderator optreedt in een niuwsgroep is ter zake inhoude-
Iijke betrokken, maar kan in andere diensten - bijvoorbeeld het herbergen van
websites - als materieel steunverlener gelden.
Een tweede factor is de kenbaarheid van onrechtmatige informatie-aanboden. Voor
onrechtmatige informatie-aanboden die een Internetaanbieder niet kan kennen is hij
niet aansprakelijk. Het kunnen kennen geeft niet meer dan een ondergrens. De vraag
is derhalve welke wetenschap relevant is. Delictsomschrijvingen geven soms een
vingerwijzing, zoals we hiervoor hebben gezien. Bovendien hebben we al gezien
dat het belang van de informatievrijheden meebrengt dat een vrij grote mate van
zekerheid over de onrechtmatigheid moet bestaan, voordat een Internetaanbieder tot
beeindiging van een informatie- aanbod over kan gaan. De onrechtmatigheid dient
evident te zijn."
Een derde factor is de vermijdbaarheid. Een Intemetaanbieder kan slechts
aansprakelijk zijn voor een inforrnatie-aanbod dat hij kan beeindigen of opschorten.
De vermijdbaarheid komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het 'kunnen beschikken'
in het kader van de ijzerdraadcriteria. In de praktijk speelt vooral de mate waarin
een Intemetaanbieder redelijkerwijze in staat is op te treden." Hierin spelcn de
mogeJijkheden en onmogeJijkheden van de techniek een roJ.
Als vierde factor zou ik het maatschappelijk nut van de diensten van een Internet-
aanbieder willen noernen." In het algemeen worden het Internet en de diensten van
Internetaanbieders als maatschappeJijk waardevol gezien.
Tenslotte is de aard en omvang van de schade aan rechtsgoederen van belang. Zo
Iijkt het mij bijvoorbeeld weinig zinvol dat een Internetaanbieder in een flame-war
op beJedigingen gaat controleren." Het is immers kwestieus of het recht een functie
heeft in het reguleren van dergelijke praktijken. Wie zich in een dergelijke nieuws-
groep begeeft kan immer geacht worden te weten waarmee hij zich inlaat. De

46 Zie Kamerstukken /I 1997/98, 25 880, DIS. 1-2, p.66 (Nota Wetgeving voor de elektronische
snelweg) en Van der Net 2000, p.58-59.

47 Vergelijk Dommering 1998, p.80-8!.
48 Zie Kamerstukken /I 1997/98, 25 880, nrs. 1-2, p.66 (Nota Wetgeving voor de elektronische

snelweg).
49 Vergelijk Dommering 1998a, p.80.
50 Een flame war is een scheldpartij die zich in sommige nieuwsgroepen voordoet, waarbij deelnerners

elkaar over en weer beledigen.
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functie van het recht zou zich dan kunnen beperken tot becherming van degenen die
op de korrel worden genomen zonder zelf te hebben deelgenomen aan nieuws-
groepen.
Kan het niet-nakomen van een zorgplicht leiden tot strafrechtelijke aansprakelijk-
heid? Het langs strafrechtelijke weg handhaven van zorgplichten is geen sinecure.
Zo is het de vraag of eventueel bestaande zorgplichten tot het houden van toezicht
op dit moment wei voldoende duidelijk, bepaald en bekend zijn om er een strafrech-
tclijke aansprakelijkheid op te baseren." Vanuit rechtstatelijk oogpunt zou het de
voorkeur verdienen dat zorgplichten worden vastgelegd, opdat zij voldoende
kenbaar zijn voor Internetaanbieders.

8.7 Conclusie

De vraag naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Internetaanbieder is in dit
hoofdstuk vanuit een aantal strafrechtelijke leerstukken benaderd. Achtereenvolgens
zijn de volgende aan de orde gekomen: de oneigenlijke omissiedelicten, het functio-
neel daderschap, de aansprakelijkheid van Internetaanbieder als rechtspersoon,
medeplichtigheid en rnedeplegen en tenslotte schuld.
Delicten over verspreiden en openbaar maken kunnen mijns inziens als rnateriele
delicten worden gezien. Een Internetaanbieder kan bij deze delicten betrokken raken
door een - door een informatie-aanbieder in gang gezette - verspreiding op zijn
beloop te laten. Welke zorgplichten rusten op een Internetaanbieder ter zake van het
ingrijpen in een openbaarmaking of verspreiding die door middel van zijn systeem
plaatsvindt? Ais eigenaar of gebruiker van zijn computersysteem is de Internet-
aanbieder in het bijzonder in staat een informatie-aanbod te verwijderen dan wel
ontoegankelijk te maken. Is een Internetaanbieder ook verplicht op zoek te gaan
naar illegale informatie-aanboden? Het enkele uitoefenen van het providersbedrijf is
in zekere zin gevaarzettend, maar blijft in het algemeen binnen de grenzen van een
aanvaardbaar maatschappelijk risico. Een zorgplicht tot het 'schoonhouden' van zijn
deel van het Internet kan derhalve niet worden aangenomen. Wetgeving over
Internetaanbieders - zoals de Richtlijn inzake elektronische handel - zet echter wei
de deur op een kier voor beperkte zorgplichten van Internetaanbieders.
De gedachte aan een functioneel daderschap van de Internetaanbieder komt op,
omdat de Internetaanbieder in het algemeen niet fysiek your verspreiding van
strafbare inhouden zorgt. De verspreidingen worden in gang gezet door informatie-
aanbieders (in de terminologie van het functioneel daderschap: fysieke daders) en
verIopen voorts automatisch. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat er ook
duidelijke verschillen bestaan tussen het Internet en de bedrijfscontext waarin het
functioneel daderschap traditioneel wordt toegepast. Er bestaat bijvoorbeeld geen

51 Verschuuren stelt zich voor dat zorgplichtbepelingen in het kader van het milieurecht nader
geconcretiseerd worden in AMvB's. Vanuit rechtstatelijk oogpunt is dat bijna een voorwaarde voor
strafrechtelijke handhaving van overtreding van zorgplichten. Bron: Verschuuren 1990.
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zeggenschapsrelatie tussen de Internetaanbieder en de informatie-aanbieder. De
Internetaanbieder - die als materieel steunverlener optreedt - is bovendien niet de
eindverantwoordelijke voor de informatie. Dat is de informatie-aanbieder. In de
traditionele bedrijfscontext is de functionele dader (de ondernemer) weI eindverant-
woordelijk. Ondanks het ontbreken van een zeggenschapsrelatie zou ik willen
aannemen dat een Internetaanbieder kan 'beschikken' in de zin van de I1zerdraad-
criteria. Hij kan namelijk invloed nemen op de beschikbaarstelling van de litigieuze
informatie. Dat heeft zijn invloed op het daderschap van de Internetaanbieder.
Daarvan kan eerst sprake zijn nadat de Internetaanbieder een reele mogelijkheid tot
ingrijpen heeft gehad. Het feit dat de Internetaanbieder niet de eindverantwoordelij-
ke voor een informatie-aanbod is werpt de vraag op of de Internetaanbieder weI
'functionaris' is. Op deze vraag kan niet een eenvoudig bevestigend of ontkennend
antwoord worden gegeven. Het functionarisschap is afhankelijk van de delictsom-
schrijving en de maatschappelijke opvattingen over de rol van een Internetaanbie-
der. Hij zal - als 'rnaterieel steunverlener' - in het algemeen niet als functioneel
dader van een uitingsdelict kunnen worden aangemerkt. Een functioneel versprei-
derschap Iigt weI op zijn weg.
Onder welke omstandigheden kunnen feiten toegerekend worden aan een Interne-
taanbieder die in de vorm van een rechtspersoon aan het maatschappelijk verkeer
deelneemt? Bij toepassing van de ijzerdraadcriteria komt de nadruk te liggen op het
aanvaardingscriterium. Van aanvaarding is sprake als de leiding bepaaJde gedra-
gingen aanvaardt, bijvoorbeeld door middel van een bestuursbesluit of doordat de
leiding berust in een situatie waarvan zij op de hoogte is. Daarnaast kan aanvaarding
door de rechtspersoon worden afgeJeid uit een bepaald psychisch klimaat dat in een
onderneming heerst. Zo zou bij een Internetaanbieder de mentaliteit kunnen heersen
dat een provider geen boodschap aan de boodschap heeft. Opzet en culpa bij die bij
de leiding aanwezig is, kan toegerekend worden aan de rechtspersoon. Ook opzet en
culpa bij lagere functionarissen, zoals een systeembeheerder kan onder omstandig-
heden aan de rechtspersoon worden toegerekend. Dit kan het geval zijn bij een
arbeidsverdeJing waarbij een systeembeheerder dermate zelfstandig te werk gaat
met betrekking tot inhoudelijke kwesties dat toerekening aan de rechtspersoon
redelijk is.
Het is zeer weI denkbaar dat een Internetaanbieder gelegenheid geeft tot - en
dusdoende medeplichtig is aan - het feit van de inhoudaanbieder door niet in te
grijpen. De flessenhals Jigt bij het opzet op het gelegenheid geven. Omdat het
geJegenheid geven bestaat in een passief blijven komt de opzeteis hier neer op de
vraag of de Internetaanbieder zich bewust is geweest van zijn handelingsmogelijk-
heid. Daarbij is onrniskenbaarheid van de onrechtmatigheid van de inforrnatie van
beJang.
Een Internetaanbieder kan ook als medepleger optreden. MedepJegen vereist een -
bewuste samenwerking. Daarvan kan reeds sprake zijn bij een wederzijds goed-
vinden, zonder expliciete afspraak. Een medepJegen vergt daarnaast een nauwe en
volledige samenwerking tussen de medeplegers. Als vuistregel wordt aangehouden
dat daarvan sprake is als de rollen onderling verwisseld kunnen worden. Daarvan
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zal bij een Internetaanbieder niet altijd sprake zijn. Als materieel steunverlener heeft
hij eerder een ondergeschikte rol, zoals we ook al zagen bij de discussie over zijn
functionarisschap.
Het schuldverband met betrekking tot de onrechtmatige inhoud is afhankelijk van
de betreffende delictsomschrijving. Kan uit de betreffende delictsornschrijvingen
afgeleid worden dat op de Internetaanbieder zorgplichten rusten? De
delictsomschrijvingen verplichten op dit moment niet tot een proactieve controle, In
hoeverre weI controleplichten bestaan, is afhankelijk van een groot aantal factoren,
zoals de rol van de Internetaanbieder, de kenbaarheid van onrechtrnatige informatie-
aanboden, de vermijdbaarheid, de bezwaarlijkheid van maatregelen, het maatschap-
pelijk nut van de activiteiten van een Intemetaanbieder en de aard en omvang van
schade aan door het strafrecht beschermde rechtsgoederen. Vanuit rechtstatelijk
perspectief is het gewenst dat zorgplichten (mede) ten behoeve van de mogelijkheid
van.strafrechtelijke handhaving worden vastgelegd.



Hoofdstuk 9

De Internetaanbieder en het auteursrecht

9.1 Inleiding

9.1.1 lniroductie

Intemetaanbieders hebben relatief vaak te maken met van derden afkomstige
informatie op hun systeem, die inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen. De
positie van de Internetaanbieder ten aanzien van deze informatie is niet neutraal,
maar roept vragen op over de aansprakelijkheid van de Intemetaanbieder. Is de
Intemetaanbieder aansprakelijk voor de enkele aanwezigheid van dat materiaal?
Wat kan van een Intemetaanbieder verlangd worden indien hij op de hoogte geraakt
van de aanwezigheid van i1\egaal materiaal? Wanneer moet een Internetaanbieder
duidelijk zijn dat het betreffende materiaal op zijn systeem inbreukmakend is?
De positie van de Intemetaanbieder onder het auteursrecht wordt in grote Iijnen
bepaald door de twee exclusieve economische rechten van de rechthebbende: het
openbaarmakingsrecht en het verveelvoudigingsrecht. We beperk en ons hier tot
deze twee economische rechten, omdat de Internetaanbieder hiermee het meest te
maken heeft. De persoonlijkheidsrechten blijven hier buiten beschouwing. Ook de
naburige rechten en de sui generis databankrechten blijven buiten beschouwing. Het
woord informatie wordt hier als standaard aanduiding gehanteerd. Het in
auteursrechtelijke Iiteratuur gangbare woord 'werk' wordt hier bewust niet gekozen,
omdat nogal eens gesproken wordt over informatie waarvan het werkkarakter ter
discussie staat. Op de problematiek die in dit hoofdstuk aan de orde is hebben twee
richtlijnen van de Europese Commissie betrekking: de Auteursrechtrichtlijn' en de
Richtlijn inzake elektronische handel'. Hoewel de Auteursrechtrichtlijn nog niet
definitief is vastgesteld, wordt zij mede in de bespreking betrokken, omdat zij
indicatief is voor de wijze waarop over de hier aan de orde zijnde problemen wordt
gedacht of voor de weg die toekomstige ontwikkelingen zouden kunnen nemen.
Bijzonder is dat de Richtlijn inzake elektronische handel geen 'auteursrechtelijke'
richtlijn is, maar een richtlijn waarin - voor zover hier van belang - de

Bij het schrijven van deze tekst is uitgegaan van het Gemeenschappelijk standpunt door de Raad
vasrgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in
de informatiemaatschappij van 14 september 2000 (hiema: gemeenschappelijk standpunt
auteursrechtrichtlijn). Het Gewijzigd Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrechten de naburige rechten
in de informatiemaatschappij, COM(l999) 250 def wordt hierna aangeduid als: gewijzigd voorstel
Auteursrechtrichtlijn.

2 Richtlijn 2000/311EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische
handel, in de interne markt (.richtlijn inzake elektronische handel"), PbEG 2000, LI78/1.
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aansprakelijkheidspositie van dienst-aanbieders horizontaal wordt geregeld.
Derhalve wordt hierna aandaeht besteed aan de verhouding van de regeling in deze
riehtlijn ten opziehte van het auteursreeht en de rol die deze riehtlijn in de bespre-
king in dit hoofdstuk speelt.
In de eerste paragrafen wordt bezien wat openbaar maken en verveelvoudigen
inhouden. Vervolgens wordt bezien onder welke eondities een Internetaanbieder als
openbaarmaker of verveelvoudiger aangemerkt kan worden. Daarna wordt onder-
zoeht onder welke eondities een Internetaanbieder die niet een openbaarmaker of
verveelvoudiger is onrechtmatig handelt door auteursrechtinbreuk te bevorderen.
Tenslotte wordt de toerekenbaarheid van auteursrechtinbreuk aan een nadere
beschouwing onderworpen.

9.1.2 De Richtlijn intake elektronische handel

De Richtlijn inzake elektronische handel geeft in haar vierde afdeling een regeJing
over de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersonen optreden. Deze
afdeling bevat geen auteursrecht, maar geeft een horizon tale regeling over de
aansprakelijkheid van dienstverleners. Teneinde de strekking van de riehtlijn te
verduidelijken wordt hier - vooruitlopend op hoofdstuk 10 - een korte beschrijving
gegeven van de status en het toepassingsbereik van de voorgestelde
aansprakelijkheidsregeling.
Dienstverleners zijn de (natuurlijke of rechts- )personen die diensten van de
informatiemaatsehappij leveren. Dat zijn aile diensten die normaal tegen vergoeding
op afstand, langs elektronische weg, en op individueel verzoek worden verrieht.
Internet-toegang- en dienst-aanbieders vallen onder deze definitie.
De vierde afdeling van de richtlijn heeft betrekking op de aansprakelijkheid van
dienstverleners die als tussenpersoon optreden. De eventuele aansprakelijkheid uit
auteursrechtinbreuk of uit bevordering van auteursrechtinbreuk valt binnen het
toepassingsbereik van de vierde afdeling.' De regeling in de RichtJijn inzake
elektronisehe handel en de Auteursrechtrichtlijn vullen elkaar aan op het punt van
de aansprakelijkheid uit auteursrecht." Over de verhouding tussen beide regelingen
wordt in de toelichting op het voorstel het volgende opgemerkt:

"Er zij evenwel op gewezen dat de bepalingen in deze afdeling niet van invloed zijn
op het rnateriele recht dat op de verschillende overtredingen van toepassing is. Deze
afdeling regelt aileen de beperking van aansprakelijkheid. Als een dienstverlener niet
aan de voorwaarden voor een dergelijke beperking voldoet. moeten de aard en
omvang van zijn aansprakelijkheid op basis van de nationale wetgeving worden
vastgesteld. "

3 Zie toelichting bij het Voorstel voor een Richtlijn van he! Europees Parlernent en de Raad
betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt,
COM( 1998) 586 def. (hierna: voorstel elektronische handelsrichtlijn), p.30.

4 Zie Overweging 50 Richtlijn inzake elektronische handel en Overweging 12 Gewijzigd voorstel
Auteursrechtrichtlijn.
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De horizon tale aansprakelijkheidsregeling vestigt geen aansprakelijkheid, maar zij
sluit haar voor dienstverleners onder bepaaJde omstandigheden uit. Dit betekent dat
uit de bepalingen in beginsel niets afgeleid kan worden over de betekenis van
begrippen als openbaar maken of verveelvoudigen, die hun rol in het vestigen van
aansprakelijkheid gewoon behouden. In die zin zal men de stelling van de Comrnis-
sie moeten begrijpen dat de regeling niet van invloed is op het materiele recht." Men
kan zich overigens wei afvragen of het materiele recht wei steeds ongemoeid zal
blijven. Met name waar het materiele recht zich nog moet ontwikkelen kan de
regeling in het gewijzigd voorstel elektronische handelsrichtlijn uit kracht van
argumenten wei degeJijk de vorming van het materiele recht beinvloeden, met name
waar het gaat om open normen als 'onrechtmatigheid' in de zin van art. 6: 162 BW.

9.2 Openbaarmaking

9.2.1 Openbaar maken in traditionele zin

Het begrip openbaar maken wordt in het auteursrecht in verschillende betekenissen
gebruikt. Buiten beschouwing blijft het openbaar maken in de betekenis van
verbreiden", van in het verkeer brengen - dat tot 'uitputting' van het verspreidings-
recht kan leiden - en in de betekenis van eerste openbaarmaking - hetgeen onder
andere van belang is voor de mogelijkheid om besiag op een auteursrecht te leggen",
Voor dit werk is de betekenis van 'openbaar maken' ais econornische exploitatie-
vorm van belang. Zij wordt hier dan ook behandeid. De Memorie van Toelichting
bij de Auteurswet 1912 beschrijft de economische exploitatievorm
'openbaar'rnaken' als volgt."

- ~
"Wat in de eerste plaats moet worden verstaan onder het "openbaar maken", waartoe
de uitsluitende bevoegdheid een essentiale is van het auteursrecht, behoeft de wet niet
te bepalen. Ten aanzien van iedere soort van letterkundig, wetenschappelijk of
kunstwerk geeft het woord zijn natuurlijk begrip duidelijk aan."

Het openbaarmakingsbegrip heeft een open karakter. De opsomming die in art. 12
lid 1 Aw wordt gegeven van enkele vormen van openbaar maken is in overeenstern-
rning met het open karakter van openbaar maken dan ook enumeratief. Visser
brengt in zijn proefschrift de veelheid aan traditionele openbaarmakingsvormen
terug tot vier categorieen van prototypische traditionele openbaarmakingsvormen:
het fysiek verspreiden van - tastbare - exernplaren, het tentoonstellerz of wei
beschikbaarstellen voor raadpleging ter plaatse, het uitvoeren waarbij exemplaren

5 Toelichting voorstel elektronische handelsrichtlijn p. 30.
6 Art. 12 lid 1 sub 2 Aw.
7 Zie art. 2 lid 3 Aw. Zie voorts Visser 1997, p.84-85 die uitgebreid ingaat op de morele,

econornische en juridische betekenis van een eerste openbaarmaking.
8 Bijl. Hand. II, 1911112,227, nr.3, p.9 (MvT).
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geen wezenlijke rol spelen en het publiek zich bij elkaar bevindt en het uitzenden
waarbij exemplaren eveneens geen wezenlijke rol spelen, maar het publiek zich
ruimtelijk niet bij elkaar bevindt. De verscheidenheid van de openbaarmakingsvor-
men doet de vraag rijzen wat zij gemeenschappelijk hebben, ofweI waarin de
openbaarmaking precies schuilt. De kern van het openbaarmakingsrecht wordt
gevormd door de beschikbaarstelling van een werk aan het pubJiek, waardoor dit in
staat is ervan kennis te nernen." Uit de keuze van het open bare aanbod als
aanknopingspunt voigt dat waarneming op individueel bepaalde tijd en plaats door
leden van het publiek niet meer ter zake doet, althans niet aan het aannemen van
openbaarmaking in de weg kan staan, Het openbaar maken houdt in zijn natuurlijk
begrip uiteraard ook in dat niet iedere beschikbaarstelling een openbaarmaking
oplevert , maar slechts die die aan het publiek geschiedt. Wat nu wordt onder een
publiek verstaan? Yoor enkele vormen van openbaarmaking geeft de auteurswet
daarover uitsluitsel (art. 12 lid 4 Aw):

"Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt mede
begrepen die in besloten kring, tenzij deze zich beperkt tot de familie-, vrienden- of
daaraan gelijk te stellen kring en voor de toegang tot de voordracht, op- of uitvoering
of voorstelling geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt. Hetzelfde geldt voor een
tentoonstelling. "

In haar bekende Wil1em Dreeshuis arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat onder een
daannee gelijk te stel1en kring is te verstaan een groep van personen tussen wie
banden van persoonlijke aard bestaan, die nauwelijks minder hecht zijn dan
familiebanden en banden van vriendschap." In casu voldeden de gezamenlijke
bewoners van een bejaardenhuis - het Wil1em Dreeshuis - niet aan dit criterium. Art.
12 lid 4 Aw noemt echter slechts bepaalde openbaarmakingsvormen. Geldt dit
criterium ook voor andere openbaarmakingsvormen, zoals bijvoorbeeld de versprei-
ding van fysieke exemplaren? Aan het feit dat de definitie van lid 4 bijzonder van
aard is - er kan immers sprake zijn van openbaarmaking in besloten kring - zou een
argument ontleend kunnen worden om te zeggen dat bij andere
openbaarmakingsvormen de 'natuurlijke betekenis' van een 'publiek' gevolgd moet
worden en er slechts openbaarmaking is buiten de besloten kring." De Hoge Raad
is echter bereid gebleken het criterium van de vrienden-, familie-, of daarmee gelijk
te stellen kring toe te passen bij een andere openbaarmakingsvorm dan de in art. 12
lid 4 Aw genoemde. In haar arrest van 24 december 1993 gebruikt zij het criterium
bij een beschikbaarstel1ing van werken via een GemeenschappeIijke Antenne-

9 Hugenholtz 1982, p.44 en Visser 1997, p.88. Laatstgenoemde gebruikt de afwijkende aanduiding
'publiek toegankelijk maken', maar het is niet aannernelijk dat aan het verschil in terminologie
betekenis toe kornt. Zie voorts HR (strafkamer) 16 december 1986 NJ 1987, 613

10 HR 9 maart 1979 NJ 1979,341, m.nt. L. Wichers Hoeth.
II In deze zin Spoor & Verkade 1993, p.160. noot.oe.
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inrichting (GAI).12 In het verlengde hiervan zou ik willen aannemen dat het
'vriendencriteriurn' bij aile vormen van openbaarmaking toepassing kan vinden.
Een praktische overweging daarbij is dat het in de Internet-omgeving steeds
moeilijker zal worden om 'hard' te onderscheiden tussen verschillende vormen van
openbaarrnaking. De grenzen tussen openbaannakingsvormen vervagen enigszins.

9.2.2 Openbaarmaking in de lnternet-omgeving

Gezien het open karakter van het openbaarmakingsbegrip bestaat er geen twijfel
over dat een beschikbaarstelling aan het publiek via het Internet een openbaanna-
king oplevert. Nederland loopt daarmee internationaal volledig in de pas. Het
multilaterale WIPO-auteursrechtverdrag (Trb. 1998, 247) dat in december 1996 is
gesloten voorziet in een recht van mededeling aan het publiek dat mede
beschikbaarstelling via Internet ornvat. Art. 8 van dit verdrag luidt:

"Recht op mededeling aan het publiek
Onverminderd de bepaIingen van de artikelen II, eerste lid, onder (ii), II bis, cerste
lid, onder (i) en (ii), II ter, eerste lid. onder (ii), 14, eerste lid, onder (ii) en 14 bis,
eerste lid van de Berner Convent ie, hebben auteurs van werken van letterkunde en
kunst het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het per draad of langs
draadloze weg mededelen van hun werken aan het publiek, met inbegrip van het op
zodanige wijze voor het publiek beschikbaar stellen van hun werken dat deze voor
leden van het publiek beschikbaar zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een
door hen gekozen tijdstip."

Deze bepaling is in ongeveer dezelfde bewoordingen overgenomen in de
voorgestelde Europese Auteursrechtrichtlijn." Hoe de algemene vaststelling dat het
openbaarmakingsrecht in de Internet-omgeving van toepassing is, zich verhoudt tot
enkele bijzondere diensten van het Internet wordt hier nader bezien. Achtereenvol-
gens komen de hyperlink, het proxy-cachen, access-diensten en UseNet aan de orde.
De hypertextuele link: wat zijn feitelijk de problemen die rond linking rijzen? De
geschillen die in de praktijk zijn gerezen rond linking hebben vaak betrekking op
het potentieel van webpagina's als advertentiernedium. Een site met imformatieve
of anderszins aantrekkelijke informatie kan commercieel worden geexploiteerd door
advertentieruimte op de site te verhuren. De problemen ontstaan, wanneer andere
inhoudaanbieders een link aanbrengen naar het informatieve deel van de site of
webpagina en niet naar de advertenties, In de bezwaren daartegen kunnen

12 HR 24 december 1993 NJ 1994,641. rn.nt. J.H. Spoor.
13 Art. 3 lid 1 Gemeenschappelijk Standpunt Auteursrechtrichtlijn luidt: De lidstaten voorzien ten

behoeve van auteurs in her uitsluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per
draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op
zodanige wijze dal deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en
tijd toegankelijk zijn, toe te staan of re verbieden.
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verschillende invalshoeken worden onderscheiden. Soms is het bezwaar dat de
bezoekers van de verwezen site die via de link zijn binnengekomen de advertenties
niet te zien krijgen, waardoor adverteerders minder bereid zouden zijn te adverteren
op de site. In dit verband wordt ook weI gesproken van deep linking, i.e. het
aanbrengen van een link naar een plek voorbij de advertenties." In andere gevallen
is bezwaar gemaakt tegen het "gebruik" van het informatieve deel binnen de site van
de legger van de link, met name indien deze zijn site heeft voorzien van 'eigen'
advertenties." Het gebruik van frames of in line linking maakt het namelijk
mogelijk verwezen informatie in de verwijzende webpagina op te nemen. In
laatstgenoemde situatie worden de vorderingen juridisch weI gebaseerd op
auteursrechtinbreuk. Andere grondslagen - met name oneerlijke mededinging -
komen overigens ook in aanmerking en worden in de praktijk aan vorderingen ten
grondslag gelegd.
Hier is de vraag aan de orde of het leggen van een link een openbaarmaking
oplevert van het werk waarnaar de link verwijst. In de literatuur wordt de vraag in
meerderheid ontkennend beantwoord. Daartoe wordt veelal gewezen op de gelijke-
nis tussen hyperlinks en voetnoten, dat wil zeggen, dat hyperlinks slechts verwijzin-
gen zijn naar elders beschikbaargestelde werken." lk zou ook willen aannemen dat
de hyperlink in het algemeen geen openbaarmaking oplevert. De link is technisch
een verwijzing, en weI een uitvoerbare verwijzing, maar zij is accessoir aan de
openbaarmaking door de eigenaar van de verwezen site. Het accessoire karakter kan
mijns inziens afgeleid worden uit het feit dat het leggen van de link en het aanwezig
hebben van de link niet de beschikking over een of andere vorm van het verwezen
werk vergt. Your het leggen en in stand houden hoeft de legger van de link immers

14 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000. rolnr. 13609/KG ZA 00-846
Computerrecht 2000, p.2S9-264, rn.ru. H. Struik (Algemeen Dagblad e.a.lEureka Intemetdiensten
over de 'kranten.corn' -site). Ook de Amerikaanse zaak Ticketmaster/Microsoft is hiervan een
voorbeeld. Deze zaak is overigens met een schikking g e e in d ig d . Zie
http://www.nytimes.comllibrary/techl99/02/cyber/articles/IStick.html(Geraadpleegd op 3 oktober
2000).

15 Dit speelde in de Schotse zaak Shetland News/The Shetland Times. In kort geding werd de
gedaagde bevolen zijn links weg te halen. Het leggen van een link werd door de rechter in verband
gebracht met een 'cable retransmission'. Dit komt vanuit een Nederlands perspectief wellicht
enigszins bijzonder over. maar men meet bedenken dat het Schotse auteursrecht geen
overkoepelend openbaarmakingsrecht kent zoals dat in Nederland het geval is. In de
bodemprocedure zijn partijen overigens tot een minnelijke schikking gekomen. Bron: Scotland
Court of Sessions Edinburgh 24 October 1996 (Shetland Times Ltd. v. Dr. Jonathan Wills and
Shetland News Ltd.)

16 Visser 1997a. p.l27 en Hugenholtz 1998. p.212-213. Hoyng ziet er eveneens geen openbaarmaking
in: http://cwis.kub.nU-frw/schrdijklCRVcongres/sessie3.htm. Zie ook United District Court of the
Central District of California 27 March 2000 Case No.CV99-76S4 HLH (BQRx) (Ticketrnaster
Corp. et.al. v . Tickets.corn, Inc.). Rechter Hupp Oordeelde in deze zaak: 'This (i.e. hyperlinking
[M.S.]) is analogous 10 using a library's card index to get reference 10 particular items. albeit faster
and more efficiently'.
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slechts te beschikken over de URL, dit is de vindplaats, niet over het verwezene
zelf.
Dat het leggen van een link geen openbaarmaking in auteursrechtelijke zin is neemt
overigens niet weg dat het leggen van een link wei onrechtmatig kan zijn als
bevordering van auteursrechtinbreuk. Het is te vergelijken met welbewust adver-
teren voor een gepirateerd product." In deze Iijn ligt ook de uitspraak van de
Haagse rechtbank in de zaak ScientoiogyIXS4ALL e.a." Hoewel deze uitspraak het
handel en van Internetaanbieders betrof, is zij ook van belang voor inhoudaanbieders
die hyperlinks leggen naar andere sites. De Haagse rechtbank verklaarde voor recht
dat een Service Internetaanbieder onder omstandigheden onrechtmatig handelt door
zonder toestemming van de rechthebbende op zijn computersystemen een 'link'
aanwezig te hebben die bij activering een verveelvoudiging van werken waarop
rechthebbende het auteursrecht bezit bewerkstelligt op het scherm van de computer
van de gebruiker. Ais van de Internetaanbieder al gezegd kan worden dat deze een
link aanwezig heeft en dit onder omstandigheden onrechtmatig is, dan geldt dit a
fortiori voor de legger van de link. De rechtbank brengt de link hier overigens in
verband met het verveelvoudigingsrecht, niet met het openbaarmakingsrecht, Dat de
Internetaanbieder (en de legger van de link) de openbaarmaking van de verwezen
informatie (door de inhoudaanbieder) bevordert zou mijns inziens zelfs een beter
aanknopingspunt voor het oordeel van de rechtbank hebben opgeleverd. Het is
immers nog maar de vraag of een Internetgebruiker die de link voigt ook een
onrechtmatige verveelvoudiging tot stand brengt. Indien het volgen van de link
gebeurt in het kader van browsing dan zou de ontstane verveelvoudiging wei eens
op basis van art. 5 lid 1 Gemeenschappelijk standpunt AuteursrechtrichtJijn
toegestaan kunnen zijn. Geschiedt de verveelvoudiging in het kader van downloa-
ding dan is er wei een verveelvoudiging. Kortom, deze uitspraak is ook van belang
voor de positie van de legger, van een link als bevorderaar van een openbaarmaking.
Concluderend kan gezegd worden dat de legger van een hyperlink niet een
openbaarmaker is, maar het welbewust linken naar een werk dat kennelijk met
inbreuk op een auteursrecht wordt aangeboden, levert wei een onrechtmatige daad
op.
Proxy-caching: een werk dat in een proxy-cache is opgeslagen is beschikbaar voor
een ieder die via de betreffende proxy-cache toegang heeft tot het Internet. Dit
kunnen de clienten van een toegangaanbieder zijn of werknemers van een bedrijf of
enige andere groep. Deze groepen zijn niet steeds als besloten aan te merken, a
fortiori niet als een familie-, vrienden- of daarmee gelijk te stellen kring. Men zou
proxy-caching theoretisch als openbaarmaking kunnen zien. In de praktijk van

17 Pres.Rb. Amsterdam 25 juni 1981, Auteursrecht 1981, p.85 (NBBlDe Piraat), Hugenholtz 1998,
p.213, evenzo in het Duitse recht: Ernst 1997, p.224.

18 Rb s'Gravenhage 9 juni 1999, rolnr. 96/1048, Informatierecht/Atdl 1999, p. 110-115, m.nt. KJ.
Koelman, Mediaforum 1999, p.205-209, m.nt. DJ.G. Visser, Computerrecht 1999, p.200-205, m.nt.
P.B. Hugenholtz en fER 1999, p. 206-207 en 237-241, m.nt. M. Vermeer (ScientologylXs4all e.a.).
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Internet is een dergelijk standpunt niet bruikbaar. Proxy-caching vervult in de
praktijk niet de rol van middel voor de beschikbaarstelling van informatie. De
waarde van proxy-caching schuilt namelijk in de versnelde toegankelijkheid van
informatie op het Internet. De hogere snelheid wordt bereikt door informatie 'in de
buurt' van zijn besternming op te slaan. De discussie in de literatuur rond de
auteursrechtelijke relevantie van proxy-caching richt zich dan ook volledig op het
verveelvoudigingsrecht. Juist omdat het beschikbaarstellingsperspectief in de
werkelijkheid van Internet geen rol speelt is mijns inziens ervan uit te gaan dat het
geen openbaarmaking is. De beschikbaarstelling in een proxy-cache kan als het
verschaffen van materiele faciliteiten ten behoeve van de originaire openbaarmaking
worden gezien.
Access-diensten: access-diensten zijn in het algemeen niet relevant als openbaarma-
king." Een access-dienst bestaat eigenlijk in niet meer dan het doorgeleiden van
gegevens die getransporteerd worden. Er is geen beschikbaarstellingselement in te
onderkennen. Zou men daarentegen voor de openbaarmaking aanknopen bij het
daadwerkelijk transport van de gegevens dan is het kwestieus of er weI een publiek
is. In het algemeen worden gegevens 'afgeleverd' op een Internetadres.
UseNet: De kernvraag is of met een beschikbaarstelling in een nieuwsgroep weI
steeds een publiek bereikt wordt. Bij openbare nieuwsgroepen bestaat daarover geen
twijfel; zij zijn toegankelijk voor een ieder, zodat de beschikbaarstelling van
auteursrechtelijk beschermd materiaal een openbaarmaking oplevert. Ook
nieuwsgroepen die toegankelijk zijn voor aile abonnees van een comrnerciele
Intemetaanbieder zijn beschikbaar voor een publiek. Immers een ieder kan in
beginsel tegen betaling abonnee worden bij een cornmerciele Internetaanbieder en
deze hebben doorgaans een ruime kring van abonnees. Slecht bij nieuwsgroepen die
een 'selectie aan de poort' kennen zou een kring kunnen ontstaan die de vrienden-,
farnilie- of daarmee gelijk te stellen kring niet overstijgt.

9.3 VerveeJvoudiging

9.3. J Traditionele betekenis

Het begrip verveelvoudiging wordt in de Auteurswet 1912 in twee betekenissen
gebruikt. Enerzijds is er de verveelvoudiging in enge zin, waarvan de betekenis in
de Memorie van Toelichting tot uitdrukking is gebrachr "

19 Zo ook Visser 1996, p.159: "het is volstrekt onpraktisch en onredelijk om de access-
Internetaanbieder. de gene die het publiek toegang biedt tot het Internet, als openbaarmaker of als
verantwoordelijke voor het openbaar maken aan te merken. Hij heeft geen controle over en invloed
op wat er vanuit de rest van de wereld door miljoenen information ell service lnternetaanbieders op
het Internet wordt aangeboden."

20 Bijl. Hand. II 1911112.227. nr.3. p.IO (MvT).
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"Met het begrip "verveelvoudigen" is het gesteld als met het openbaar maken. Ook
hier is er eene oorspronkeJijke beteekenis, copieeren, nadrukken, het vervaardigen
van een of meer gelijkende exemplaren. welke de wetgever niet behoeft te omschrij-
ven."

Voor deze verveelvoudiging in enge zin wordt ook wei de term reproductie
gebruikt. Hier zullen de term verveelvoudiging en reproductie beide gebruikt
worden. De eerste term wordt gebruikt, omdat zij de in Nederland gangbare term is.
'Reproductie' zal vooral gebruikt worden in de context van de voorgestelde
Auteursrechtrichtlijn, waarin deze term gehanteerd wordt. Een betekenisverschil
tussen beide termen is niet bedoeld.
Anderzijds wordt onder verveelvoudiging in ruime zin - naast die in enge zin - ook
begrepen de verveelvoudiging in gewijzigde vorm, zoals de bewerking, de
muziekschikking en de vertaling. De vraag naar de afgrenzing tussen een
verveelvoudiging in gewijzigde vonn en een nieuw, oorspronkelijk werk wordt hier
niet behandeld (art. 13,14 Aw). Ais uitgangspunt wordt aangenomen dat bepaald
materiaal een verveelvoudiging van een werk is, indien het voldoende overeenstem-
ming in auteursrechtelijk relevante trekken vertoont met dat werk." Ais in het
navolgende wordt gesproken over een verveelvoudiging dan wordt daannee een
verveelvoudiging in enge zin bedoeld. Hier wordt onderzocht welke handeJingen als
verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt.
Spoor heeft in zijn proefschrift het verveelvoudigingsbegrip in het recht van
verschillende landen en de Berner Conventie onderzocht en komt tot de conclusie
dat het begrip overal in ongeveer de zelfde betekenis wordt gehanteerd. Het gaat
steeds om een een lichamelijke vastlegging van een werk welke geschikt is om dat
werk op enigerlei wijze middellijk of onmiddellijk zintuiglijk waarneembaar te
maken." In de visie van Spoor zijn derhalve twee aspecten van belang: de vastleg-
ging en de geschiktheid om het werk waarneembaar te maken. Van een vastlegging
is sprake als de informatie (het werk) en de materie min of meer duurzaam met
elkaar verbonden zijn. De duurzaamheid van de verbondenheid wordt niet vastge-
steld aan de hand van de toegepaste techniek, maar aan de hand van de geschiktheid
ervan om het werk opnieuw waarneembaar te maken. Op basis van dit criterium
vallen sommige vastleggingen in de computer af als verveelvoudiging, zoals de
elektro-kopie in het register van een processor. Deze elektro-kopie bestaat hooguit
enkele milliseconden en dient om een processor een verwerking te laten uitvoeren.
De geschiktheid om het werk waarneembaar te maken verstaat Spoor ruim. Niet
aileen direct - dat wil zeggen zonder hulpmiddelen - waarneembare exemplaren zijn
verveelvoudigingen, ook indien voor het waarneembaar maken hulpmiddelen of -
bewerkingen nodig zijn is aan de waarneembaarheidseis voldaan.

21 Dit criterium ontleen ik aan Spoor & Verkade 1993, p.145-148.
22 Spoor 1976, p.50.
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Andere factoren - dan vastlegging en waarneembaarheid - spelen niet mee. Ais
voorbeelden van dergelijke factoren noemt Spoor het aantal exemplaren, het
toegepaste precede, het aantal keren dat een exemplaar - bijvoorbeeld een gietvorm
- gebruikt kan worden, de relatieve afmetingen, de plaats waar het verveelvoudigen
plaatsvindt, het doel van het exemplaar, de bestemming, wie de verveelvoudiger is
en de wil om te verveelvoudigen."
Voor dit boek wordt de opvatting van Spoor als uitgangspunt gehanteerd voor het
traditionele begrip van verveelvoudiging." In het bijzonder kan opgemerkt worden
dat de vastlegging in een computermedium op zich geen beletsel is om van een
verveelvoudiging te spreken. Dit uitgangspunt is in internationaal verband nog eens
bevestigd in het Agreed Statement bij art. 1 lid 4 WIPO Auteursrechtverdrag:

"The reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne Convention, and the
exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular
to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected
work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the
meaning of Article 9 of the Berne Convention."

Het voorgaande zou misschien aanleiding kunnen geven om te denken dat voor het
traditionele verveelvoudigingsbegrip nauw aansluiting wordt gezocht bij
'natuurkundige' opvattingen over wat een verveelvoudiging is. Dit is echter niet het
geval. Het verveelvoudigingsrecht is een normatief begrip, ingegeven door het doel
en de ratio van het auteursrecht: de auteur de mogeJijkheid bieden aan de exploitatie
van zijn werk te verdienen. De duurzaamheid van een vastlegging wordt bijvoor-
beeld niet uitsluitend bepaald aan de hand van een technisch criterium, maar mede
aan de hand van de waarneembaarheid voor de mens; dat is een normatief
criterium."

9.3.2 De verveelvoudiging in de lnternet-omgeving

9.3.2.1 De discussie over de juiste maatvoering
In de vorige paragraaf is geconc\udeerd dat het enkele feit dat een vastlegging op
een elektronische manier plaatsvindt, geen beletsel is voor het aannemen van een
verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. Oat wil echter niet zeggen dat de
verveelvoudiging in een elektronische omgeving, zoals de Internet-omgeving, geen
problemen kent. De kopieermogelijkheden van het Internet bemoeilijken in niet
onaanzienlijke mate de handhaving van het verveelvoudigingsrecht. Het Internet

23 Spoor 1976, p.52.
24 SpoorlYerkade 1993, p.152·155 en Visser 1997, p.41-44 volgen deze opvattingeveneens.
25 Andere voorbeelden zijn de volgende: de lichtprojectie op een scherm is technisch een

verveelvoudiging, maar niet auteursrechtelijk. De generatie van een analoog elelctrisch signaal uit
de groeven van een grammofoonplaat is technisch een verveelvoudiging. maar auteursrechtelijlc
niet.
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wordt weI een groot wereldomspannend kopieerapparaat genoemd." ledere
Internetgebruiker heeft in zijn computer een kopieerapparaat waarmee snel en
zonder kwaliteitsverlies kopieen zijn te vervaardigen. Door de wereldwijde vertak-
king van het Internet kunnen kopieen weer beschikbaargesteld worden, of ornge-
keerd, eenieder kan relatief gemakkelijk de informatie vinden (lees: kopieren) die
hij wil hebben. Dommering heeft in dit verband computernetwerken weI vergeleken
met een groot elektronisch vergiet waar beschermde werken als druppeltjes door-
heen lopen: niet te tell en en niet te stoppen door rechthebbenden."
Langs verschillende lijnen wordt gezocht naar een oplossing voor het handhavings-
probleern. Rechthebbenden zien in het handhavingsprobleem reden stevig vast te
houden aan hun exclusieve rechten en om teostreven naar uitbreiding van rechten.
Daarnaast is het contract ontdekt als middel om meer greep op het gebruik van
werken te krijgen. Tenslotte wordt de techniek te hulp geroepen. Kopieerbeveili-
gingen, onuitwisbare watermerken, tijdsloten etc. beperken de informatie-gebruiker
en intermediair in zijn omgang met werken. Het eerste middel is voor het onderwerp
van deze paragraaf van bijzonder belang. De legitieme zorg van rechthebbenden
over de handhaafbaarheid van hun rechten bergt het risico in zich dat het verveel-
voudigingsrecht een omvang wordt gegeven, die niet meer het evenwicht weers pie-
gelt dat in het auteursrecht hoort te bestaan tussen de belangen van rechthebbenden
enerzijds en intermediairs en gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken
anderzijds. Op Europees niveau wordt - althans principieel - gekozen voor een ruim
verveelvoudigingsrecht. Nadat eerst in een tweetal meer specialistische richtlijnen -
de software-richtlijn en de databank-richtlijn" - al voor een ruim verveelvoudi-
gingsbegrip is gekozen, wordt nu ook in de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn
gekozen voor een ruim verveelvoudigingsbegrip:"

"De Iidstaten voorzien ten behoeve van:
a) auteurs, met betrekking tot hun werken,
b) uitvoerend kunstenaars. met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen,
c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogramrnen.
d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel
en de kopieen van hun films, en
e) ornroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen,
ongeacht of deze uitzendingen via de ether of per draad plaatsvinden, uitzendingen per kabel
of satelliet daaronder begrepen,

26 Hugenholtz 1998. p.206.
27 Dornmering 1994.
28 Art. 4 sub a Richtlijn van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van

cornputerprogrammas (911250/EEG). Pb. L 122 van 17 mei 1991 en art. 5 sub a Richtlijn 96/9/EG
van het Europees Parlernent en de Raad van II rnaart 1996 betreffende de rechtsbescherming van
databanken, Pb EG L 77/20 van 27 rna art 1996.

29 Art. 2 Gerneenschappelijk standpunt Auteursrechtrichtlijn: zie ook Overweging 21.
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in het uitsluitende recht. de directe of indirecte, tijdeJijke of duurzame, volledige of gedeelte-
lijke reproductie van dit rnateriaal. met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of
te verbieden."

Onder de directe reproductie valt de rechtstreekse reproductie van een werk of een
andere beschermde zaak op dezelfde of een andere drager. Onder de term "indirect"
valt de reproductie via een tussenstadium, zoals het opnemen van een uitzending die
zelf wordt gerealiseerd met behulp van een fonogram. De bepaling wil ook duidelijk
maken dat het recht niet wordt bemvloed door de afstand tussen de plaats waar het
originele werk zich bevindt, en de plaats waar een kopie van dat werk wordt
gernaakt." Kortom, een ruim verveelvoudigingsrecht is in de visie van de Europese
Commissie nodig in verband met de bijzondere risico's die de digitale techniek
vormt v~~r de gerechtvaardigde belangen van rechthebbenden.
Voor gebruikers en intermediairen van auteursrechtelijk beschermde werken heeft
de keuze voor een ruim verveelvoudigingsrecht potentieel grote consequenties.
Normale gebruikshandelingen als het raadplegen, browsen en transporteren van
informatie op het Internet, gaan gepaard met het ontstaan van tijdelijke kopieen in
computergeheugens. Ook de verschillende vormen van caching leiden tot het
ontstaan van kopieen. Worden de kopieen auteursrechtelijk als verveelvoudigingen
aangemerkt dan bestaat het risico dat het verveelvoudigingrecht de facto neerkomt
op een recht om het gebruik van werken toe te staan of te verbieden." Traditioneel
zijn gebruikshandelingen als het lezen, bekijken, beluisteren etc. echter altijd
auteursrechtelijk irrelevant geweest. Die auteursrechtelijke irrelevantie is een
uitdrukking van het even wicht dat gevonden is tussen fundamentele belangen zoals
de ontvangstvrijheid, de privacy en een eerlijke mededinging enerzijds en de
belangen van rechthebbenden anderzijds." Oat evenwicht moet nu in de
lnternetomgeving opnieuw worden bepaald.

30 Toelichting bij het Voorstel Auteursrechtrichtlijn, p.28.
31 De Legal Advisory Board - een adviesorgaan van de Europese Commissie - zegt hierover: 'In fact,

the catalogue of restricted acts would be extended with a novel right of digital usage. Such a use
right is antithetical to the traditional principle that copyright and neighbouring rights do not protect
against acts of consumption or reception of information.' (Bron: Reply to the Green Paper on
Copyrights and Related Rights in the Information Society. p.7). Zo oak de Zwaan 1998. p.214.
Anders: von Lewinsky 199~, p.136.

32 Over de betekenis die aan de traditionele irrelevantie van gebruikshandelingen moet worden
toegekend wordt verschillend gedacht. Sommigen zien dit als een uitvloeisel van market failure.
Gebruikshaodelingen boden in het verleden geen goed aanknopingspunt voor uitoefening of
handhaving van een auteursrecht; ergo, het was gewoon niet zinvol exclusieve rechten met
betrekking tot gebruikshandelingen te scheppen. Met de mogelijkheden van digitale techniek gaat
dit feitelijk uitgangspunt niet meer op: heroverweging van de auteursrechtelijke irrelevantie van
gebruikshandelingen is in deze visie derhalve gewenst.
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9.3.2.2 De positie van de Intemetaanbieder
Yanuit het perspectief van de Internetaanbieder is de vraag naar de omvang van het
verveelvoudigingsrecht concreet van belang voor de kopieen die in het kader van
zijn bedrijfsvoering op zijn systeem ontstaan. Daarbij is te den ken aan kopieen die
ontstaan als gevolg van uploading door Internetgebruikers van informatie naar het
systeem van de Internetaanbieder, bijvoorbeeld naar een web- of een newsserver.
Bovendien worden gegevens gekopieerd in de mailboxen van Internetgebruikers die
zich op het systeem van de Internetaanbieder bevinden. In het kader van data-
transport over het Internet (volgens het store-and-forward principe), worden
gegevens kortstondig vastgehouden op de knooppunten van het netwerk, dat wil
zeggen op de systemen van Internetaanbieders. Tenslotte worden gegevens geko-
pieerd in proxy-caches. Gezien de veelheid van kopieerhandelingen die in het
systeem van de Internetaanbieder plaatsvinden is de discussie rond de omvang van
het verveelvoudigingsrecht van essentieel be lang voor de positie van de Internetaan-
bieder.
Het vinden van een redelijke maatvoering voor het verveelvoudigingsrecht is geen
eenvoudige zaak. Iedere oplossing moet met een veelheid van deels conflicterende
factoren rekening houden. Ik noem hier de factoren die mijns inziens voor de
Intemet-omgeving het meest relevant zijn: een redelijke exploitatie, de privacy, de
informatievrijheden en een eerlijke mededinging. Eel! redelijk exploitatie is van
belang, omdat de maker in staat dient te zijn via exploitatie van zijn werk een
passende beloning te ontvangen. Dit vloeit voort uit de ratio van het auteursrecht."
Het spreekt ook uit art. 9 lid 2 Be dat aangeeft onder welke voorwaarden aangeslo-
ten staten het reproductierecht mogen beperken. Een van de voorwaarden behelst
dat een beperking van het reproductierecht geen afbreuk mag doen aan een normale
exploitatie van een werk." De privacy speelt in toenemende mate mee. Bij de
bepaling van de inhoud van een exclusief recht dient rekening gehouden te worden
met de beiasting die uitoefening en handhaving ervan voor de privacy van betrok-
kenen betekent. Het begrip privacy is tevens tamelijk ongrijpbaar. Yoor het doel van
dit stuk worden drie vormen van privacy onderscheiden, te weten de mate waarin
anderen fysiek toegang tot iemand hebben (bijvoorbeeld een huiszoeking), de mate
waarin iemand voorwerp is van andermans aandacht (bijvoorbeeld het registreren
van gebruik van werken) en de mate waarin anderen wetenschap hebben over
iemand (bijvoorbeeld blijkend uit een registratie van gebruik van werken). Deze
indeling is ontleend aan Gavison, die in dit verband spreekt van 'solitude',
'anonimity' respectievelijk 'secrecy' .35 De informatievrijheden - met name de
ontvangstvrijheid en de vrijheid om een mening te koesteren - zijn in het geding,

33 Grosheide 1986. p.l27 -143.
34 De voorwaarden van art. 9 lid 2 BC - ook wei de driestappentoets genoemd - hebben de laatste tijd

een betekenis gekregen die ver uitstijgt boven het kader waarin deze criteria oorspronkelijk
toepassing vonden. Zie Heide 1999.

35 Gavison 1980. p.428 e.v.
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omdat elementaire communicatiehandelingen - zoals het transporteren en raadple-
gen van data - voorwerp van het exclusieve verveelvoudigingsrecht dreigen te
worden. Tenslotte kan van een ruim verveelvoudigingsrecht een verstoring van de
mededingingsverhoudingen uitgaan. Aan het geven van toestemming voor
verveelvoudiging kunnen allerhande voorwaarden verbonden worden, niet slechts
financiele, bijvoorbeeld de conditie dat slechts bepaalde hardware gebruikt mag
worden of de conditie dat bepaalde diensten niet tegelijkertijd mogen worden
aangeboden met die van de rechthebbende. De vier hiervoor behandelde factoren
worden hierna gehanteerd als een toetsingskader voor de regeling die in art. 5 lid I
Auteursrechtrichtlijn is gegeven.

9.3.2.3 De auteursrechtrichtlijn
De voorgestelde Auteursrechtrichtlijn is voor Nederland het eerste - en tot nu toe
enige - voorstel dat expliciet een regeling beoogt te geven over de omvang van het
verveelvoudigingsrecht in een digitale omgeving, in het bijzonder de Internet-
omgeving. Daarom wordt hier bezien wat de regeling rond de omvang van het
verveelvoudigingsrecht betekent voor de bovenomschreven verveelvoudigingen die
plaatsvinden in de computersystemen van Internetaanbieders. Aan de hand van
bovengenoemde factoren zal bezien worden of deze regeling in de context van de
Internetaanbieder voldoet. Voorafgaand aan deze toetsing wordt art. 5 lid 1
Gemeenschappelijk standpunt Auteursrechtrichtlijn nader uitgelegd.
Zoals hiervoor bleek wordt op Europees niveau gekozen voor een breed
reproductierecht." Bepaalde technisch noodzakelijke reproducties worden in art. 5
lid 1 van de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn uitgezonderd van het reproductie-
recht. Deze beperking van het reproductierecht moet vooral aan de belangen van
gebruikers en intermediairs tegemoet komen:

"Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2. die van voorbijgaande of
incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch
pro cede dat wordt toegepast met als enig doel
a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of
b) een rechtmatig gebruik

van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelfstandige econo-
mische waarde bezitten. zijn van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht uitgezon-
derd."

In het navolgende wordt nader ingegaan op vier aspecten van de beperking: de
tijdelijkheid van de verveelvoudiging, de accessoiriteit van de verveelvoudiging, de
zelfstandige economische betekenis van de reproductie en vraag welke rol de
rechtmatigheid van het gebruik van het werk speelt.

36 Zie art. 2 Gerneenschappelijk standpunt Auteursrechtrichtlijn.
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De tijdelijkheid: Tijdelijke reproductiehandelingen, die van voorbijgaande of
incidentele aard zijn
In het oorspronkelijke voorstel werd slechts gesproken van 'tijdelijke handelingen
bestaande in een reproductie'. In amendement 33 van het Europees Parlement wordt
gesproken van 'tijdelijke en bijkomende handelingen'. De uitdrukking tijdelijke
reproductiehandelingen lijkt mij enigszins ongelukkig. Ik neem aan dat bedoeld is:
handelingen die leiden tot een reproductie die een tijdelijk bestaan heeft. Het
gewijzigd Ontwerp spreekt van tijdeJijke reproductiehandelingen, zoals voorbij-
gaande en bijkomende reproductiehandelingen. In de toelichting bij het gewijzigd
ontwerp vermeldt de commissie dat de woorden 'voorbijgaand en bijkomend' tot
verduidelijking van het begrip 'tijdelijk' strekken. TijdeJijk heeft de betekenis van
in de tijd beperkt. Het is derhalve ruimer dan voorbijgaand dat duidt op een zeer
korte bestaansduur. 'Bijkomend' is enigszins verrassend als verduideJijking van
'tijdelijk', omdat het niet op temporele aspecten duidt. Mijns inziens kan hieruit
afgeleid worden dat bij de beoordeling van de tijdelijkheid niet enkel op de be-
staansduur acht moet worden geslagen, maar dat de context, waarin de verveelvou-
diging plaatsvindt evenzeer van belang is. Op die manier kan een gedownload
bestand dat na vijf minuten wordt gewist toch als permanent worden aangemerkt en
een bestand in een (proxy- )cache dat gedurende enkele dagen bestaat als tijdelijk
beschouwd worden. Reproducties ten behoeve van downloaden en mirroring zullen
in het algerneen niet als tijdelijke reproducties aangemerkt kunnen worden. Het
gemeenschappelijk standpunt spreekt tenslotte van tijdeJijke reproductiehandeling-
en, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn. Incidenteel is een synoniem van
bijkomstig.

De accessoiriteit: reproductiehandelingen, die een integraal en essentieel onderdeel
vormen van een technisch precede dat wordt toegepast met als enig doel de
doorgifte in een netwerk fuss en derden door een tussenpersoon of een rechtmatig
gebruik van een werk of ander materiaal mogelijk te maken
Hier wordt eerst ingegaan op de relatie tussen de reproductiehandeJingen en
genoemd technologisch procede en vervolgens op de doeleinden waarvoor het
technologisch procede plaatsvi ndt.
In het oorspronkelijke voorstel werd gesproken van 'handelingen ... die een
wezenlijk onderdeel vorrnen van een technologisch precede'. Het Europees Par-
lement zag deze formulering graag aangescherpt tot 'handelingen die een integre-
rend en onmisbaar onderdeel vormen van een technisch precede'. De Commissie
heeft deze aanscherping in haar gewijzigd voorstel overgenomen, maar tegelijkertijd
de bepaling weer verruirnd door 'reproductiehandelingen die het doelmatig functio-
neren van transmissiesysternen bevorderen' in de tekst toe te voegen." Het is aan te

37 De formulering in het gewijzigd voorstel was: "reproductiehandelingen die een integrerend en
onmisbaar onderdeel vorrnen van een technisch precede met inbegrip van diegene die het doelmatig
functioneren van transmissie systemen bevorderen.".
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nemen dat deze verruiming bedoeld was om zeker te stellen dat caching onder het
toepassingsbereik vie\. Dat was nodig, omdat caching door de nieuwe formulering,
waarin het woord 'onrnisbaar' voorkwam, buiten de boot dreigde te vallen. Het is
immers aan te nemen dat caching niet noodzakelijk is. In het gemeenschappelijk
standpunt is de tekst tenslotte iets gestroomlijnd: 'een integrerend en onmisbaar
onderdeel' werd 'een integraal en essentieel onderdeel'. Belangrijker is dat de
verruiming anders geformuleerd is en ondergebracht is bij de beschrijving van het
doel van het technisch procede - waar zij beter op haar plaats is. Op het doel van het
technisch procede wordt in de volgende alinea ingegaan.
In het oorspronkelijke voorstel was sprake van een technologisch precede 'dat
wordt toegepast met als enig doe I een gebruik van een werk of een andere zaak
mogelijk te makeri'. Het Europees Parlement sprak in haar amendement van een
technisch precede dat wordt uitgevoerd met het exclusieve doel een gebruik van een
beschermd werk of andere beschermde materialen mogelijk te maken. De afwijking
van de formulering van de commissie lijkt niet van wezenlijk belang en is niet
overgenomen. Met 'gebruik van een werk' wordt gedoeld op activiteiten als
raadplegen, browsen, surfen en downloaden. De toelichting spreekt in dit verband
van 'eindgebruik'. De formulering in het gerneenschappelijk standpunt wijkt wei op
essentiele punten af van zijn voorgangers. Zij luidt, zoals hiervoor aangegeven: een
technisch precede dat wordt toegepast met als enig doel de doorgifte in een netwerk
tussen derden door een tussenpersoon of een rechtmatig gebruik van een werk of
ander materiaal mogeJijk te maken. Hierin wordt niet aileen eindgebruik, zoals
browsen, als doel van het procede genoemd, maar ook de doorgifte door een
tussenpersoon. Uit overweging 33 blijkt dat hiermee niet aileen de zeer tijdelijke
opslag ten behoeve van transport en routering is bedoeld, maar dat de bepaling zich
ook kan uitstrekken tot cachen. De stellingname ten aanzien van caching Iijkt echter
iets terughoudender te zijn geworden, vergeleken met eerdere ontwerpen. In
overweging 33 is bijvoorbeeld te lezen dat de beperking van art. 5 lid look voor
reproductiehandelingen ten behoeve van caching moet gelden, voorzover die
handelingen aan de voorwaarden van art. 5 lid 1 voldoen." Dit Iijkt een enigzins
overbodige mededeling te zijn, maar geeft aan dat de toepassing van de beperking in
gevallen van caching niet vanzelfsprekend is. Vervolgens worden in dezelfde
overweging nog een aanvullende voorwaarde voor toepassing van caching geformu-
leerd, die in de tekst van art. 5 lid 1 niet terugkomt. De voorwaarde houdt in dat de
tussenpersoon de informatie niet modificeert en niet intervenieert bij het alom
erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatig gebruik van technologie voor het
verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie. Dat de tussenpersoon
de informatie niet modificeert kan inderdaad van belang zijn. Bij inhoudelijke
modificatie kan men wellicht niet meer zeggen dat caching plaatsvindt met als enig
doel om de doorgifte in een netwerk mogelijk te maken. Modificatie is dan een

38 Het doelmatig functioneren van doorgiftesystemen wordt in dezelfde overweging als een doel voor
reproductiehandelingengenoemd.
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apart doel geworden. Modificaties die technisch noodzakelijk zijn voor doorgifte
moeten mijns inziens weI mogelijk zijn binnen het kader van art. 5 lid 1. Hoe de
voorwaarde dat de tussenpersoon niet intervenieert in het rechtmatig gebruik van
'registratietechniek '. in art. 5 lid 1 ingepast moet worden zie ik niet. Het valt der-
halve nog te bezien, wat de betekenis van deze voorwaarde uit de overwegingen is.
Tenslotte merk ik op dat de bepaling uit het gemeenschappelijk standpunt nog op
een tweede punt afwijkt van de voorgaande ontwerpen. Het eindgebruik waarvoor
het technisch procede wordt gebruikt moet rechtmatig zijn. Deze voorwaarde is
nieuw. Ik kom hierop later nog terug.

Reproductiehandelingen die geen zelfstandige economische waarde beziuen
In de toelichting bij art. 5 voorstel Auteursrechtrichtlijn" wordt aangegeven dat met
de bepaling beoogd wordt een evenwicht tot stand te brengen tussen de noodzaak
om de creatie van oorspronkelijke werken en andere beschermde zaken zoveel
mogelijk aan te moedigen en de noodzaak om de verspreiding van die werken onder
gebruikers te vergemakkelijken. Het aanmoedigen van de schepping van werken is
een van de rechtsgronden van het auteursrecht." Vanuit dit perspectief is het
opnemen van de voorwaarde van (afwezigheid van) economische waarde verklaar-
baar. De voorwaarde lijkt echter weI iets verder te gaan dan bekende algemene
beperkingen van het reproductierecht. De voorwaarde dat de reproductie geen
zelfstandige economische betekenis mag hebben lijkt namelijk een interpretatie in
de hand te werken volgens welke het economisch voordeeL dat de reproducent
geniet bepalend is. Een bepaling als die van art. 9 lid 2 Be lijkt er daarentegen van
uit te gaan dat de rechthebbende geen nadeeL mag lijden; er mag geen afbreuk aan
de normale exploitatie worden gedaan noch onevenredig nadeel toegebracht worden
aan de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbende. Bij een groot voordeel
voor de reproducent is te verwachten dat de logica, dat het voordeel van de een, het
nadeel van de ander is, al gauw de overhand neemt. Niettemin het is nog maar de
vraag of het voordeel van de een weI volledig het complement van het nadeel van
de ander is. Perritt betoogt bijvoorbeeld dat proxy-caching het Internet aantrekkelij-
ker maakt." Rechthebbenden hebben hiervan econornisch voordeel, want het
vergroot de markt voor hun werken. Daarom zou het toegestaan moeten worden als
fair use in het Amerikaanse auteursrecht. Fixeert men zich daarentegen op het
voordeel dat een Internetaanbieder van proxy-caching zou kunnen genieten (betere
concurrentie-positie) dan ligt onverkorte toepassing van het verveelvoudigingsrecht
eerder voor de hand. De bepaling van art. 5 lid 1 Auteursrechtrichtlijn gaat daarom

39 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie
van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiernaatschappi],
COM(97) 628 def. (hierna: voorstel Auteursrechtrichtlijn), p.33.

40 Grosheide 1986, p. 133-136 en Spoor & Verkade 1993. p.8-IO.
41 Perritt 1996, p.433.
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mijns inziens iets verder in de bescherming van de belangen van rechthebbenden
dan een bepaling als art. 9 lid 2 Be.

In het kader van rechttnatig gebruik?
Hiervoor is reeds aangegeven dat de beperking van art. 5 lid 1 in het gemeenschap-
pelijk standpunt slechts toepasselijk is bij rechtmatig (eind)gebruik. De beperking
van het reproductierecht was in het (gewijzigd) voorstel van toepassing ongeacht of
het gebruik - in het kader waarvan - de reproductie plaatsvindt rechtmatig of
onrechtmatig is." In dit opzicht verschilde de beperking van art. 5 lid 1 van de
'gebruiksbeperkingen' van het verveelvoudigingsrecht in de software richtlijn en de
databankrichtlijn; in deze richtlijnen kan aileen de rechtmatige verkrijger respectie-
velijk de rechtmatig gebruiker een beroep doen op de respectieve beperkingen. Het
Europees Parlement wilde per amendement (nummer 33) een soortgelijke voor-
waarde aan art. 5 lid 1 toevoegen." Het Parlement vreesde namelijk dat netwerken
gebruikt zouden worden voor de verspreiding van roofkopien. De Europese
Commissie heeft dit amendement niet overgenomen in haar gewijzigd voorstel.
Hoewel zij het eens was met het Parlement dat dergelijk misbruik van netwerken
voorkomen moest worden, achtte zij de per amendement voorgestelde voorwaarde
niet het meest geschikte of evenredige middel daartoe en bovendien was zij bang
dat de voorwaarde een goede werking van de netwerken in gevaar zou brengen. In
het gemeenschapplijk standpunt is de commissie op dit stand punt teruggekomen,
Daarin is weer sprake van rechtmatig gebruik." Het is mijns inziens nog de vraag
hoe dit in de praktijk van het browsen toegepast zou moeten worden. Onder welke
omstandigheden is het browsen langs een webpagina die op een inbreuk makende
wijze beschikbaar wordt gesteld een rechtmatig gebruik van het werk dat in de
pagina besloten ligt? Is daarbij van belang of de websurfer op de hoogte is van de
onrechtmatigheid van beschikbaarstelling? Dient voor de vraag naar de rechtmatig-
heid van gebruik aangeknoopt te worden bij technische maatregelen die de informa-

42 In een latere inofficiele versie van het richtlijnvoorstel is het rechtmatig gebruik een altematief
vereiste: 'Van het in artikel 2 bedoelde reproductierecht zijn uitgezonderd de in artikel 2 bedoelde
reproductiehandelingen, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn en een integrerend en
onmisbaar onderdeel vormen van een technisch precede dat wordt toegepast met als enig doel a) de
doorgifte in een net tussen derden door een tussenpersoon of b) een rechtmatig gebruik van een
werk of een andere zaak mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde
bezitten.'

43 De betreffende zinsnede uit amendement 33 luidt: 'Voor dit gebruik is toestemming vereist van de
rechthebbende of van rechtswege ...' . Deze formuJering doet den ken aan art. 7 lid 2 van het Basic
Proposal voor het weT. Hierin was een beperking van het reproductierecht opgenomen die
betrekking had op reproducties. vervaardigd in het kader van een gebruik dat 'is authorised by the
rightowner or permitted by law'. Over de voor het weT voorgestelde bepalingen over het
reproductierecht (waaronder deze bepaling) is op de diplomatieke conferentie van december 1996
geen overeenstemming bereikt, zodat deze bepaling niet deel uitmaakt van het WeT.

44 Overigens kan opgemerkt worden dat voor de doorgifte ill eell netwerk tussen derden door een
tussenpersoon niet de eis wordt gesteld dat de doorgifte rechtmatig is.
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tieaanbieder of rechthebbende heeft genomen om de toegang tot het werk te
beperken? De richtlijn laat hier toch voor een groot deel rechtsonzekerheid bestaan.
Mijns inziens dient niet te snel te worden aangenomen dat browse-reproducties niet
een rechtmatig gebruik vormen.

9.3.2.4 Soorten elektrokopieen
Hierna wordt de betekenis van de beperking van art. 5 lid 1 gewijzigd voorstel
Auteursrechtrichtlijn met betrekking tot de onderscheiden reproducties onderzocht.
Tevens wordt bezien of hoe de resultaten 'scoren' binnen het hiervoor uiteengezette
toetsingskader.

Kopieen op een webserver en mirroring
Deze verveelvoudigingen vormen de grondslag voor een beschikbaarstelling van
informatie op het WWW. Een beschikbaarstelling zal in het algemeen niet als
tijdelijk kunnen gelden. Gezien de relatie met en openbaarmaking zal het verveel-
voudigen van auteursrechtelijk beschermde werken in het algemeen zelfstandige
economische betekenis hebben." De beperking van art. 5 lid 1 gewijzigd voorstel
Auteursrechtrichtlijn is mijns inziens niet van toepassing. De Haagse rechtbank
beriep zich daarentegen in een aan het verveelvoudigerschap van de Intemetaanbie-
der gewijde rechtsoverweging wei op art. 5 lid 1 Auteursrechtrichtlijn in verband
met een vastlegging op een webserver. Deze overweging wordt in de literatuur
echter als minder gelukkig gezien, waarbij met name betwijfeld wordt of een
vastlegging op een webserver als tijdelijk kan gelden."
Wat levert een evaluatie van deze bevinding op in de context van het toetsingska-
der? In het algemeen is de verveelvoudiging ten behoeve van een beschikbaarstel-
ling een geschikte en acceptabele vorm van exploitatie van een werk." Hetzelfde
heeft te gelden voor mirroring. Dit doet evenzeer afbreuk aan de exclusiviteit van
een werk als een op zich staande beschikbaarstelling via een webserver. Het werk
wordt immers eens meer beschikbaargesteld aan het publiek.
Vanuit privacy-perspectief kan er wellicht bezwaar bestaan tegen controle- maatre-
gelen, indien de upload geschiedt ten behoeve van beschikbaarstelling in een
besloten gebruikersgroep. De beslotenheid van een gebruikersgroep vindt ook
bescherming onder het privacyrecht buiten de familie of vriendenkring (Niemietz).
In het algemeen Iijkt er echter geen reden te zijn het verveelvoudigingsrecht hier
nader in te perken ter waarborging van de privacy. Juist omdat controle maatregelen

45 Zie bijvoorbeeld Pres.Rb Dordrecht 8 september 1998, nr. 23628 HK ZA 981133
InformatierechtlAMI 1999, p.7-12, m.nt. M.M.M. Eechoud (KPN/Kapitol) met name het eerste
dictum en Pres.Rb 's Gravenhage 20 maar! 1998, rolnr.981147, InforrnatierechtlAMI 1998, p.65-67
(Verrnande/Bojkovski).

46 Hugenholtz 1999b, p.205 en Koelman 1999, p.113.
47 Zie Spoor 1996, p.70, Visser 1997a, p.128. Anders Richard 1996, p.960 en Visser 1997 p.182-200:

zij achten een verveelvoudigingsrecht met betrekking tot uploading onnodig naast een
openbaarmakingsrecht met betrekking tot de beschikbaarstelling.
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hier plaatsvinden in het kader van een redelijke auteursrechtelijke exploitatie, kan
hier volstaan worden met de privacy-waarborgen van de regelingen (WBP, Wet-
boek van Strafvordering etc.) die de controlemaatregelen nader norrneren."
Een verbodsrecht met betrekking tot de beschikbaarstelling van werken staat in
beginsel diametraal tegenover de uitingsvrijheid. Een verbodsrecht met betrekking
tot noodzakelijke verveelvoudiging voor een beschikbaarstelling kan daarmee op
een Iijn gesteld worden. Het auteursrecht bevat echter van oudsher bepaalde
algemene beperkingen die als concessies aan de informatievrijheden kunnen worden
gezien." Het auteursrechtelijk verbodsrecht heeft uitsluitend betrekking op ontle-
ning. Het auteursrecht is bovendien in de tijd beperkt. Daarnaast kent het auteurs-
recht specifieke beperkingen, zoals de het citaatrecht en het ovemamerecht van de
pers. Hoewel weI wordt betwijfeld of deze concessies aan de informatievrijheden
voldoende zijn om het auteursrecht boven iedere vrijheidsrechtelijke twijfel
verheven te doen zijn, worden auteursrechten - bijzondere omstandigheden daarge-
laten - in de rechtspraak niet in twijfel getrokken op gronden aan de informatievrij-
heden ontleend."
De uitoefening en handhaving van een auteursrecht is in beginsel gecn inbreuk op
een eerlijke mededinging." Gezien het feit dat hier sprake is van een redelijke
auteursrechtelijke exploitatie, is aan te nemen dat dit uitgangspunt hier in het
algemeen opgaat.

De transportkopie
Met een transportkopie wordt hier een elektrokopie van voorbijgaande aard bedoeld
waarvan de vervaardiging noodzakelijk is voor transport van gegevens volgens het
store-and-forward principe. Het gaat hier om tijdelijke reproductiehandelingen die
nodig zijn om een gebruik van een werk mogelijk te maken. Het is aan te nemen dat
deze reproductiehandelingen geen zelfstandige econornische betekenis hebben. De
beperking van art. 5 lid 1 is mijns inziens van toepassing op de transportkopie.
Vanuit exploitatie-perspectief is dit standpunt te billijken. De transportkopie heeft
geen betekenis op de markt voor het werk als voorwerp van menselijke consumptie.
Het ontstaan van de transportkopie verkleint de vraag naar het werk niet en doorlei-
den van het werk naar een volgend netwerknooppunt of de eindgebruiker vergroot

48 Indien kopieerhandelingen die geen redelijke auteursrechtelijke exploitatie vormen onder het
verveelvoudigingsrecht worden gebracht. kan niet zomaar op de normering van
controlemaatregelen vertrouwd worden. Imrners de auteursrechtelijke 'erkenning' van bepaalde
handelingen als verveelvoudigingshandelingen werkt door in de beoordeling van de toelaatbaarheid
van controlemaatregelen. Strafvorderlijke bevoegdheden kunnen doorgaans aileen toegepast
worden, indien een verdenking ter zake van een strafbaar feit, zoals auteursrechtinbreuk bestaat.
Een verden king ter zake van auteursrechtinbreuk kan slechts bestaan met betrekking tot
handelingen die auteursrechtelijk relevant zijn.

49 Hugenholtz 1989, p.167.
50 Spoor & Verkade 1993, p.7.
51 Hof EG 29 februari 1968 (24/67), JUT. 1968, p.81 en BIE 1968, p.IIO (Parke Davids/Probel) en Hof

EG 6 april 1995 NJ 1995,492, m.nt. DW.F. Verkade, T.o.49 (Magill).
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het aanbod van het werk niet. Gezien het feit dat de transportkopie niet voorwerp
van verveelvoudigingsrecht is zijn er geen nadelige effecten voor privacy, informa-
tievrijheden of mededingingsverhoudingen te verwachten. Een ander standpunt zou
al snel vragen oproepen met betrekking de bescherrning van het communicatiege-
heim, de feitelijke onmogelijkheid voor een Internetaanbieder om enigszins
dekkend licenties te verkrijgen voor het transportkopieren en problemen die
Intemetaanbieders wellicht met de integriteit van hun computersystemen zouden
ondervinden indien zij door rechthebbenden gedwongen zouden worden program-
matuur te installeren waarmee de getransporteerde gegevens gemonitord zouden
kunnen worden.

Proxy-caching
Proxy-caching vergt de vervaardiging van reproducties die slechts een tijdelijk
bestaan kennen. De duur van dat bestaan kan echter weI enige tijd beslaan. Zoals
hiervoor reeds aangegeven dient mijns inziens 'tijdelijk' niet in een zuiver tempore-
Ie betekenis opgevat te worden. Het gaat ook om de aard van de verveelvoudiging
in verband met de relevantie voor auteursrechtelijke exploitatie.
Met betrekking tot de economische betekenis van proxy-caching heeft zich al de
nodige discussie ontsponnen. Degenen die proxy-caching economische betekenis
toedichten wijzen op de tijdwinst bij transport over het Internet." Proxy-caching
verhoogt immers de toegangssnelheid voor Internetgebruikers. Aangezien toegang-
aanbieders concurreren op toegangssnelheid, kan men zeggen dat proxy-caching
economische betekenis heeft. Corbet trekt ter ondersteuning de vergelijking met de
kabelnetbeheerder; deze maakt werken 'toegankelijker' en wordt als openbaarmaker
aangemerkt. Degenen die aan caching geen econornische betekenis toekennen
wijzen op Overweging 33, dat caching noemt als een van de reproductiehandelingen
die onder art. 5 lid 1 vallen." Het lijkt mij duidelijk dat de Europese Commissie
proxy-caching graag onder de beperking van art. 5 lid 1 wil brengen. Het is echter
onduidelijk of deze poging slaagt. De Nederlandse Commissie Auteursrecht
suggereert dat caching weI eens onder het verveelvoudigingsrecht zou kunnen
vallen, maar laat een definitief oordeel over aan de rechter."
Ten aanzien van de meeste informatie op het Internet worden de auteursrechten niet
gehandhaafd. De informatie wordt gratis ter beschikking gesteld. Bij deze stand van
zaken zou ik willen aannemen dat ook het opslaan van de informatie in een proxy-
cache geen economische waarde heeft. Daarbij is uiteraard niet uitgesloten dat deze
situatie in de toekomst verandert.
Vanuit privacy-perspectief zou een auteursrechtelijke relevantie van proxy-caching
aanleiding kunnen zijn am gecachte werken te registreren. Het is daarbij uiteraard
zaak dat persoonsgegevens van gebruikers van werken niet onnodig meegeregis-

52 Corbet 1998, p.96. In gelijke zin Hoyng 1998. p.l 00 en Quaedvlieg 1998, p.125.
53 Hugenholtz 1998, p210 en Hugenholtz I999a. p.50.
54 Commissie Auteursrecht 1998, p.II.
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treerd worden. De privacy-bezwaren tegen proxy-caching worden gemitigeerd door
het feit dat de werken zich in een 'centrale opslag' bevinden, zodat er geen directe
relatie bestaat met het gebruik dat individuele informatie-consumenten van het werk
maken. Het Iijkt derhalve voldoende in dit opzicht te vertrouwen op de waarborgen
van de WBP.
Ervan uitgaande dat er geen technische noodzaak is om gegevens te cachen, heeft
proxy-caching geen noemenswaardige invloed op de uitings- of ontvangstvrijheid.
Ook indien proxy-caching achterwege blijft, is de beschikbaarstelling en ontvang-
baarheid van werken gewaarborgd.
Een auteursrechtelijke relevantie van caching kan zeer wei van invloed zijn op de

rnededingingsverhoudingen. Internetaanbieders zouden gedwongen kunnen worden
programmatuur van rechthebbenden te installeren op hun systemen ter telling van
ge-cach-te werken. Rechthebbenden zouden daarbij eisen kunnen stell en, zoals het
gebruik van hardware of software afkomstig van een bepaalde leverancier of iets
dergelijks. Een mededingingsbezwaar zou voorts kunnen bestaan in het feit dat dit
enige risicos inhoudt met betrekking tot de integriteit van hun systemen. Dit risico
is des te groter, indien rechthebbenden hun eisen niet met elkaar afstemmen.
waardoor Internetaanbieders met een veelheid van aanspraken te maken kunnen
krijgen. Het probleem van de systeernintegriteit lijkt enigszins op het decompileer-
verbod in het software-recht. Ook daar moet vaak een afweging worden gemaakt
tussen de belangen van rechthebbenden en de mogelijkheid om een gezonde - op de
eisen van de tijd aangepaste - bedrijfsvoering te kunnen realiseren.

9.3.2.5 Evaluatie vall art. 5 lid J Auteursrechtrichtlijn
Ten aanzien van uploading en de transportkopie leidt toepassing van art. 5 lid 1 tot
resultaten die te billijken zijn in het licht van het hier gehunteerde toetsingskader.
Niettemin kan geconstateerd worden dat art. 5 lid I en in het bijzonder het vereiste
dat een reproductiehandeling geen zelfstandige economische betekenis heeft
tamelijk eenzijdig kan uitwerken. Het laat weinig ruimte om rekening te houden met
privacy-belangen, de informatievrijheden of mededingingsverhoudingen. Boven-
dien is het de vraag of het begrip 'econornische betekenis' niet aanleiding geeft tot
een te ruime interpretatie, waarbij ieder economisch voordeel dat iernand bij het
gebruik van een werk heeft aanleiding geeft tot een aanspraak van de rechthebben-
de, ook indien het gebruik de exploitatiemogelijkheden van het werk niet aantasten.
Gezien het feit dat de huidige formulering inforrnatie-interrnediairs op achterstand
zet, verdienen rnijns inziens altematieven voor de bepaling van art. 5 lid 1 overwe-
ging. In dit verband is met name het voorstel van de Legal Advisory Board, een
adviescollege van de Europese Commissie, te noernen. De LAB stelt voor het
verveelvoudigingsbegrip zelf normatief uit te leggen."

5S LAB. Reply to the Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society. p.6-7.
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"Either way, the existing exploitation rights serve as abstractions of the acts that constitute
exploitation in an economic sense. Most restricted acts are patterned after existing modes of
exploitation: publication in book form, public performance, broadcasting, etc. The digital
networked environment of the superhighway represents a gradual change in the way
copyrighted works are exploited.
The notions of "reproduction" and "communication to the public" are only fully understood if
they are interpreted not as technical, but as normative (man-made) notions, i.e. they are not in
a simple sense descriptive but purpose-oriented and used to define and delimit existing
proprietary rights in a sensible and acceptable way. Thus, if the use of a protected work
transmitted over a computer network causes (parts of the work) to be intermediately stored,
th.is technical fact does not, in itself, justify the conclusion that an exclusive reproduction
right is potentially infringed."

Aan een beperking van het verveelvoudigingsrecht als die van art. 5 lid 1 bestaat
dan wellicht geen behoefte meer. Over de inhoud van het verveelvoudigingsbegrip
als normatief begrip bestaat echter nog weinig duidelijkheid. Yoor intermediairs
Iijkt een dergelijke interpretatie in ieder geval een tweetal voordelen mee te breng-
en. Hugenholtz wijst erop dat de bewijspositie van gebruikers en intermediairs
versterkt wordt: zij hoeven niet meer de toepasselijkheid van een beperking van het
verveelvoudigingsrecht aan te tonen" Het is de rechthebbende die bewijst dat de
kopieerhandeling onder het normatieve verveelvoudigingsbegrip valt. Een tweede
daannee samenhangend voordeel lijkt rnij echter evenzeer van belang. De keuze
vcor een normatief verveelvoudigingsrecht heeft namelijk een niet onbelangrijke
invloed op de rechtsvorrning. Bij het verschijnen van nieuwe vormen van kopieer-
handelingen op het Internet is bij een normatief verveelvoudigingsbegrip niet
vanzelfsprekend dat deze handelingen onder het verveelvoudigingsbegrip vallen.
Yolgens de Auteursrechtrichtlijn is iedere kopieerhandeling daarentegen in beginsel
een reproductie. Het reproductie-karakter van nieuwe kopieerhandelingen wordt zo
al bij voorbaat buiten de discussie geplaatst: dat het een reproductie is staat immers
al vast. In de literatuur wordt overigens een normatieve benadering van het verveel-
voudigingsrecht in ruime kring aanvaard."

56 Hugenholtz 1999, p.2. Zo ook Seignette 1999. p.71.
57 Ais voorstanders van een norrnatieve benadering van het verveelvoudigingsrecht kunnen de

volgende genoemd worden: Hugenholtz 1997, p.81, Grosheide 1997, p.76, Commissie Auteursrecht
1998. p.11/12. Richard 1996. p.959 staat eveneens een normatieve benadering voor en werkt deze
op een vrij specifieke manier uit; hij wil het verveelvoudigingsrecht 'econornisch benaderen'. Ais
voorstanders van een ruim verveelvoudigingsrecht kunnen worden genoemd: Spoor 1996, p.67-79
en Seignette 1999, p70.
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9.3.2.6 Het correctiefvan art. 5 lid 4 Auteursrecntrichtlijn
Art. 5 lid 4 Auteurechtrichtlijn is een correctief op de beperkingen van het vijfde
artikel, waaronder de zojuist besproken beperking van het eerste lid. Het artikellid
luidt als voIgt:

De in de leden I, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen slechts in
bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij geen afbreuk wordt
gedaan aan de normale exploitatie van werken of ander materiaal en de wettige
belangen van de rechthebbende niet onredelijk worden geschaad.

Deze aan art. 9 lid 2 BC ontleende bepaling is een vangnet voor rechthebbenden ter
zake van beperkingen die in concrete gevallen hun rechten te veel beknotten.
Anders dan in de Berner Conventie hebben de criteria 'normale exploitatie' en
'onredelijk schaden' hier niet slechts betrekking op het reproductierecht, maar ook
op het openbaarmakingsrecht. Gezien het gebruik van open begrippen als normale
exploitatie en onredelijk schaden is vooralsnog onduidelijk wat hun precieze
betekenis zal zijn. Ook uit art. 9 lid 2 BC is niet veel af te leiden over de betekenis
van deze terrnen." Yoigens Ricketson moet onder een niet-norrnale exploitatie in
het kader van art. 9 lid 2 BC worden verstaan een gebruik waarvoor een auteur
gewoonlijk niet verwacht een vergoeding te ontvangen, hoewel het gebruik strikt
genomen binnen het bereik van zijn exclusieve recht valt." In de relatief jonge
Tnternetcontext beginnen de gewoonten met betrekking tot het gebruik van werken
zich echter pas Ie vormen. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk of proxy-caching een
gebruik is in het kader van de normale exploitatie van werken. Met betrekking tot
de gerechtvaardigdheid van schade stelt Ricketson dat hier zowel is gedoeld op
schade in morele als in economische belangen. Zo zou in ongerechtvaardigde
schade kunnen bestaan in het niet-verrnelden van de naam van de auteur bij een
citaat, maar ook in het niet-betalen van een billijke vergoeding voor gebruik van een
werk. De enkele betaling van een billijke vergoeding kan daarbij overigens niet een
gebruik dat inbreuk maakt op een normale exploitatie helen."
Yoor het onderwerp van dit boek is voornamelijk de verhouding tussen deze
bepaling en het eerder besproken art. 5 lid 1 van belang. Het eerste lid is slechts
toepasselijk, indien de betreffende reproductiehandelingen geen zelfstandige
economische waarde bezitten. Dat zal veelal de wind uit de zeilen van het vierde lid
halen. Ik verwacht dan ook niet dat het vierde lid van veel belang zal zijn bij de
reproductiehandelingen waarop het eerste lid ziet.

58 Volgens de WIPO verschaffen de twee condities (normale exploitatie en ongerechtvaardigde
schade) de nationale wetgever zekere richtlijnen bij het vaststellen van beperkingen op het
reproductierecht. (WIPO 1978. p.57). Ook du Bois 1997. p.3 en Heide 1999, p.1 07 vragen zich af
wat de criteria precies betekenen.

59 Ricketson 1987, p. 482-485 en Ricketson 1999, p.1 0·11.
60 Ricketson 1987, p.484 en du Bois 1997, p.4-5.
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9.4 Openbaarmakerschap van de Internetaanbieder

We zagen hiervoor dat de beschikbaarstelling van werken via Internet een open-
baarmaking kan opleveren. De vraag wie als openbaarmaker ter zake van die
openbaarrnakingen aangemerkt kan worden wordt nu behandeld. Over deze kwestie
kan onduidelijkheid bestaan, omdat vaak meerdere actoren betrokken zijn bij de
beschikbaarstellingen die de grondslag van de openbaarmaking vormen. Indien het
gaat om een beschikbaarstelling via een webserver hebben naast de inhoudaanbie-
der, ook de opslagaanbieder en eventueel access- en netwerkaanbieders op enigerlei
wijze te maken met de beschikbaarstelling. In het algemeen zal de inhoudaanbieder
wei gelden als openbaarmaker. Hij verricht met de upload een feitelijke handeling
die rechtstreeks leidt tot de beschikbaarstelling via de webserver. Minder duidelijk
is of de opslagaanbieder via wiens webserver de openbaarmaking plaatsvindt als
mede-openbaarrnaker aangemerkt kan worden." Men zou theoretisch bij de
openbaarmakers zelfs kunnen denken aan de Internetaanbieders die het eventuele
transport van beschikbaargestelde inforrnatie verzorgen. Beschikbaarstelling van
werken via UseNet geeft een soortgelijk beeld te zien van meerdere betrokken
partijen. Het aantal betrokken partijen is zelfs nog groter, omdat Internetaanbieders
hele nieuwsgroepen via newsfeeds aan elkaar doorgeven.
Hierna wordt eerst onderzocht op welke wijze een openbaarmakerschap vastgesteld
kan worden. Vervolgens wordt ten aanzien van' afzonderlijke Internet-actoren
bezien of zij als openbaarmaker zijn te beschouwen.

9.4. J Wie zijn openbaarmakers?

De Memorie van Toelichting bij de Auteurswet 1912 zegt dat het woord 'openbaar
rnaken' zijn natuurlijk begrip aangeeft. Het is aan te nemen dat dit ook heeft te
gelden voor de bepaling van het openbaarmakerschap. Openbaarmakers zijn in de
eerste plaats degenen die zelf openbaarrnakingshandelingen verrichten. Met
betrekking tot een specifieke vorrn van openbaar maken, de uitvoering in het
openbaar (van muziekwerken), heeft de Hoge Raad dit met zoveel woorden
bevestigd."

"dat tach oak in dit artikel [art. 12 Aw (M.S.)] die uitdrukking ['uitvoering in het open-
baar'(M.S.)] de beteekenis heeft, welke daaraan in het dagelijksch leven wordt toegekend,
d.w.z.: het feitelijk ten gehore brengen van het werk;"

61 Dat het auteursrecht een mede-openbaarmakerschap kent lijkt allerminst uitgesloten: HR 4 juni
1920 NJ 1920, p.720-722 (accompagnateur), HR 18 juni 1920 NJ 1920. p.797-799 en Gerbrandy
1988, p. 125-126.

62 HR II juni 1920 NJ 1920, p718-720.
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Deze nauw op een fysiek openbaarmakerschap toegesneden uitleg was reden een
societeit die een orkest had geengageerd niet aan te merken als uitvoerster van de
muziekwerken die ten gehore waren gebracht.
Met het complexer worden van de maatschappeIijke verhoudingen komen de
tekortkomingen van een fysiek openbaarmakersbegrip steeds duideIijker aan het
daglicht. Het wordt moeiJijker om aan de hand van de vaststelling van fysieke
gedragingen uitsluitsel te verkrijgen over iemands openbaarmakerschap. Daarom
moeten mijns inziens behalve de fysieke gedragingen ook de maatschappelijke
verhoudingen bij het oordeel over een openbaarmakerschap betrokken worden."
Het WIPO auteursrechtverdrag sluit in het Agreed Statement bij art.8 het verschaf-
fen van materiele faciIiteiten uit van openbaarmaking;"

"Agreed Statement Concerning Article 8
It is understood that the mere provision of physical facilities for enabling or making a
communication does not in itself amount to communication within the meaning of this Treaty
or the Berne Convention. It is further understood that nothing in Article 8 precludes a
Contracting Party from applying Article l lbisfZ)."

Het verschaffen van rnateriele faciIiteiten is mijns inziens niet aileen een aanduiding
van een situatie waarin fysieke openbaarmakingshandelingen afwezig zijn, maar
ook een aanduiding van een maatschappelijke functie. De vraag is uiteraard of
Internetaanbieders als verschaffers van materiele faciliteiten kunnen worden gezien
en hoever de bepaling reikt. Volgens Arkenbout is met deze bepaling een handrei-
king gedaan naar de telecornmunicatie-industrie/" De bepaling is derhalve mede
bedoeld voor lnternetaanbieders. Roever de bepaling reikt hangt af van de precieze
betekenis van 'faciliteiten die het mogelijk maken een communicatie te verrichten'.
Vindt men dat die faciIiteiten rechtstreeks betrekking moeten hebben op communi-
catie in de zin van datatransport, dan kan de lnternetaanbieder aileen ter zake van
transport- of access-diensten hierop een beroep doen. Men zou de zinsnede ook
ruimer kunnen opvatten door aan te sluiten bij het begrip 'communication to the
public'. Dan zouden er ook hosting faciliteiten - zoals webservers - toe te rekenen
zijn. De toelichting bij art. 10 van het Basic Proposal voor het WeT (welk artikel in

63 Zie Gerbrandy 1988, p.126: ' ... dat behalve de spraakgebruikelijke betekenis van 'openbaar maken'
ook maatschappelijke verhoudingen een rol spelen.' en HR 18 juni 1920 NJ 1920,797·799. In dit
arrest oordeelt de Hoge Raad dat de Rechtbank niet in het midden had mogen laten of een dirigent
als (mede- )uitvoerder had moeten worden beschouwd, gezien het belang van zijn rol bij een
zanguitvoering.

64 De bepaling is overigens in vrijwel dezelfde bewoordingen overgenomen in art. 3 lid 4 gewijzigd
voorstel Auteursrechtrichtlijn: 'De loutere beschikbaarstelling van rnateriele faciliteiten die het
mogelijk maken een communicatie te verrichten , vormt geen communicatie aan het publiek in de
zin van dit artikel.'

65 E.1. Arkenbout, Verslag WIPO Diplomatieke Conferentie 2-20 december 1996 en Arkenbout 1997,

p.70.
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het definitieve Verdrag is hernummerd in art.8) zegt het volgende over de openbaar-
making, of beter gezegd de communicatie aan het publiek."

"What counts is the initial act of making the work available, not the mere provision of server
space, communication connections, or the facilities for the carriage and routing of signals."

Van belang is dat hier het enkele verschaffen van ruimte op een server expliciet
genoemd wordt als een handeling die niet onder het openbaarmakingsrecht vall.
Daaruit is af te leiden dat een opslagaanbieder die niet anders dan door het verschaf-
fen van serverruimte bij de informatie van derden betrokken is in het algemeen niet
heeft te gelden als openbaarmaker van de van derden afkomstige werken die op zijn
web server aanwezig zijn. De Haagse Rechtbank neemt in het bodemgeschil tussen
Scientology en XS4ALL e.a. hetzelfde standpunt in, al verwijst zij daarbij niet naar
de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn of het Wll'Ovauteursrechtverdrag."

"De rechtbank stelt voorop dat de activiteiten van de Service Internetaanbieders waar in het
deze zaak om gaat zijn beperkt tot her doorgeven van informatie van en/of aan haar gebrui-
kers en de opslag van die informatie. De Service Intemetaanbieders selecteren de informatie
niet en bewerken haar evenmin Zij verschaffen slechts de technische faciliteiten teneinde
openbaarmaking door anderen mogelijk te maken. Met haar president (in diens kort ge-
ding-vonnis van 12 maart 1996) is de rechtbank van oordee1 dat de Service Internetaanbie-
ders onder deze omstandigheden niet zelf openbaar maken maar slechts gelegenheid geven
tot openbaarmaking."

In het kort geding vonnis waarnaar verwezen wordt is eenzelfde beslissing geno-
men, zij het zonder nadere motivering:"

"Wat betreft gedaagden sub 1 tot en met 22 moet worden aangenomen dat zij niet meer doen
dan gelegenheid geven tot openbaarmaking en dat zij in beginsel geen invloed kunnen
uitoefenen op of zelfs maar kennis dragen van datgene wat diegenen die via hen toegang tot
Internet hebben gekregen daarop uitdragen."

De Rechtbank Rotterdam levert in een zaak met betrekking tot een bulletin board
houder een voorbeeld van een complementaire beslissing: zij merkte een BBS-
beheerder wei als openbaarmaker aan. Zij baseerde haar oordeel op het feit dat hij
niet slechts rnateriele steunverlener was, maar zelf betrokken was bij het informatie-

66 Zie nummer 10.10 op p.51. Ook genoemd in Arkenbout 1996, p.180.
67 Rb s'Gravenhage 9 juni 1999, rolnr. 9611048, InformatierechtlAMI 1999, p. ltO-115, rn.nt. KJ.

Koelman, Mediaforum 1999, p.205-209, m.nt. OJ.G. Visser, Computerrecht 1999, p.200-205, rn.nt.
PB. Hugenholtz en IER 1999, p. 206-207 en 237-241, m.nt. M. Vermeer (Scientology/Xs4all e.a.).

68 Pres.Rb '5 Gravenhage 12 maart 1996 ro1nr. 961160, Mediaforum 1996, p.B59-B61, m.nt. OJ.G.
Visser en Computerrecht 1996, p.73-77, rn.nt. O.W.F. Verkade (Scientology/Xs4all e.a.).
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aanbod, blijkend uit zijn handmatige aanpassing van een zagenaamde Title Allocati-
on TabIe:69

"Vol gens Lenior zijn de EB software en de toemooi software door een derde "ge-upload" en
door negen anderen "gedownload" zodat hij een en ander niet zelf heeft verveelvoudigd. Het
"downloaden" door anderen was kennelijk mogelijk doordat Lenior met betrekking tot de
door een derde "ge-uploade" software een wijziging heeft aangebracht in de Title Allocation
Table; door zulks te doen heeft Lenior de software dus openbaar gemaakt en aileen a)
daardoor inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Bridgesoft."

De Haagse en Rotterdamse vonnissen noemen een aantal omstandigheden waaruit
iets over het onderscheid tussen openbaarmakers en verschaffers van rnateriele
faciliteiten kan worden afgeleid. Een openbaarmaker is zelf rechtstreeks betrokken
bij het informatie-aanbod. Deze betrokkenheid bIijkt uit het verrichten van hande-
lingen als het samenstellen van het inforrnatie-aanbod, het selecteren, het redigeren,
het becomrnentarieren, de bewerking, het handmatig beschikbaar maken etc.
Beperkt de Internetaanbieder zich daarentegen tot het doorgeven of de opslag van
gegevens,.dan overstijgt hij de rol van verschaffer van materiele faciliteiten niet.
Deze constatering is in lijn met de bevindingen waartoe de strafrechtelijke analyse
heeft geleid.
Daarmee kan de volgende tussenconclusie geformuleerd worden: de Internetaanbie-
der kan niet als openbaarmaker worden aangemerkt als hij zich beperkt tot het
verschaffen van materiele faciliteiten voor een informatie-aanbod. De verschaffer
van mareriele steun onderscheidt zich van de openbaarmaker, doordat hij geen
activiteiten verricht die duiden op een betrokkenheid bij het informatie-aanbod,
zoals selectie, bewerking etc.

9.4.2 Rechtspraak over traditioneLe intermediairen

In het veri eden zijn weI arresten gewezen met betrekking tot traditionele interrnedi-
airen die . mits analoog toegepast op de Internetaanbieder - moeilijk met de
tussenconclusie te verenigen lijken te zijn. In de eerste plaats moet hier het kabelpi-
ratenarrest genoemd worden." Het enkele in werking doen zijn van apparatuur
vormde volgens de Hoge Raad een openbaarmakingshandeling van de kabelnetbe-
heerder." Het behoeft geen betoog dat dit arrest een argument voor het openbaar-
makerschap van de Intemetaanbieder kan opleveren, tenminste ais de analogie
tussen de kabelnetbeheerder en de Internetaanbieder hier opgaat. Maar kan het

69 Rb Rotterdam 24 augustus 1995. rolnr. 120/94. tnformatierecht/Atdl 1996. p.IOI-I03, LO 7.8
(BridgesoftlLenior).

70 HR 14 januari 1983 NJ 1984, 696, m.nt. Van Nieuwenhuizen-Helbach, RvdW 1983, 26
(KTAlColumbia Pictures e.a.).

71 De Hoge Raad herhaalde dit standpunt in haar arrest van 22 november 1985 NJ 1986, 158. AM I
1986, p.55 m.nt. D.W.F. Verkade.
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arrest analoog toegepast worden? In het arrest ColumbiaiKT A heeft de Hoge Raad
de lijn doorgetrokken die zij in eerdere arresten over de kabelnetbeheerder heeft
ingezet. De Hoge Raad trekt de vraag naar het openbaarmakerschap van de kabel-
netbeheerder volledig in de sfeer van de Berner Conventie. Met name de gezichts-
punten die bij de totstandkoming van de wijziging van de Berner Conventie in 1948
in verband met de kabeldoorgifte een rol hebben gespeeld lijken het juridisch
discours te dornineren. De discussie spitste zich in 1948 toe op de keuze tussen twee
criteria: het nieuw publiek-criterium en het andere organisme-criterium." De
rechtspraak van de Hoge Raad richt zich in hoge mate naar deze discussie. Tegen
die achtergrond is verklaarbaar dat omstandigheden, zoals betrokkenheid dan wei
het enkele verschaffen van materiele steun die elders een belangrijke rol spelen bij
de beantwoording van de openbaarmakingsvraag op de achtergrond geraakten.
Gezien de specifieke context waarin de Hoge Raad het openbaarmakerschap van de
kabelnetbeheerder beoordeelt, lOU ik aan deze rechtspraak geen consequenties
willen verbinden voor de discussie over het openbaarmakerschap van de Interne-
taanbieder. Voor de Internetaanbieder is de specifieke context van art. 11bis lid 1
sub 2 BC niet van belang, zelfs indien men de vraag naar het openbaarmakerschap
van de Internetaanbieder benadert vanuit WIPO-perspectief. In 1996 is - zoals wij
hiervoor zagen - in het WIPO auteursrechtverdrag de interactieve openbaarmaking,
waaronder verspreiding via Internet te rekenen is, geregeld. Uit het agreed statement
bij art. 8 WCT en de toelichting bij het Basic Proposal blijkt dat de 'mere provision
of serverspace' etc. geen 'communication to the public' oplevert. Vanuit het
perspectief van Wll'Ovverdragen worden de diensten van de Internetaanbieder
derhalve anders benaderd dan die van een kabelnetbeheerder. In het feit dat de Hoge
Raad de kabelproblernatiek vanuitWIPO-perspectief benaderde en nu in WIPO-
verdragen inhoudelijk verschillende bepalingen op kabeldoorgifte en Internet-
openbaarmaking van toepassing zijn, ligt mijns inziens een systematisch argument
om te betogen dat de lijn - uitgezet in de kabeljurisprudentie van de Hoge Raad -
niet doorgetrokken kan worden naar de Internetaanbieder. Ook in materieel opzicht
levert dit geen ongewenste gevolgen op. Het enkele in werking doen zijn van
apparatuur lijkt veeleer een voorbeeld te zijn van het verschaffen van materiele
faciliteiten dan een voorbeeld van een openbaarmaking. Op het andersluidende
oordeel van de Hoge Raad dat hier sprake is van een openbaarmaking is derhalve
wei wat af te dingen." Overigens zij opgemerkt dat de eerdere Amstelveense
kabelarresten wat het bereikte resultaat betreft wei passen in de hier voorgestane
benadering. De kabelnetbeheerders hebben overzicht over de programma's die ze
doorgeven; hun aantal is immers slechts beperkt. Ten dele kunnen ze de program-
ma's zelf selecteren; de overige programma's moeten op basis van mediarechtelijke
must-carry rules doorgegeven worden. Het is derhalve goed te verdedigen dat de

72 Mom 1990, paragraaf 2.2 'De totstandkoming in 1948 van art. l lbis, eerste lid, onder 2 Be', p.20-
24.

73 Zo ook Verkade 1996, p.76.
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kabelnetbeheerders betrokken zijn bij het reguliere programma-aanbod dat zij
doorgeven, zodat een openbaarmakerschap passend is.
Ook het draadornroeparrest zou wellicht als een tegenargument voor de tussencon-
clusie kunnen gelden." De casus was als voIgt. De PTT gaf via haar draadornroep-
netwerk enkele Nederlandse en buitenlandse radio-stations door. De PIT was niet
zelf betrokken bij de samenstelling van de programma's. Doorgifte van de Hilver-
sumse zenders was verplicht en voor de overige was bij ministeriele beschikking
een commissie ingesteld die de selectie van buitenlandse zenders ter hand nam.
Voor de muziekwerken die de PTT aldus doorgaf droeg zij niets af aan Burna. Deze
sprak de PTT daarop aan. Ret geschil dat zich vervolgens ontspon over de vraag of
de PTT openbaarmaakster was besliste de Hoge Raad in het voordeel van Burna.
Draadomroep was volgens de Hoge Raad een eigen vorm van openbaarmaking
naast de ether-uitzending, omdat de PIT zich met haar draadornroep richtte tot een
andere kring van het publiek dan de radio-ornroep. De Hoge Raad voegde aan haar
oordeel toe - en dat is voor de discussie over de Intemetaanbieder van belang - dat
'daaraan niet kan afdoen dat ... de PTT geen invloed heeft op de samenstelling van
de programma's die zij op deze wijze openbaar maakt'. Wij zagen hiervoor dat
activiteiten als de samenstelling van een informatie-aanbod juist een belangrijke
indicatie voor een openbaarmakerschap vormen. Dit arrest zou derhalve als een
tegenargument kunnen worden gezien. Toch meen ik dat dat niet het geval is.
Afgezien van het feit dat het ook hier weer een Berner argument was dat de zaak
besliste, moest hier wezenlijk de vraag beantwoord worden of draadomroep een
aparte, secundaire openbaarmaking was naast de etheruitzending. Deze vraag was
ingegeven door de feiten van de casus. De draadornroep is feitelijk een afzonderlij-
ke beschikbaarstelling naast de etheruitzending. Ret juridisch twistpunt betrof
derhalve veeleer de vraag hoe de tweede beschikbaarstelling auteursrechtelijk
gekwalificeerd moest worden, en niet zozeer het 'daderschap' van de PTT. Dit blijkt
ook uit het argument dat voor de Hoge Raad uiteindeJijk de doorslag geeft: met
draadornroep wordt een nieuw publiek bereikt. Dit is een argument dat past in een
discussie over de 'daad', niet zozeer in een discussie over de 'dader'. Toen eenmaal
duidelijk was dat draadornroep een afzonderlijke openbaarmaking was, was de
vraag naar wie de draadornroep verrichtte snel beantwoord. Ret was immers
duidelijk dat dat de PIT was die daartoe een feiteJijke handeJing had verricht,
namelijk het inschakelen van haar distributie-apparatuur. Kortom, de bemoeienis
met de samenstelling was hier niet van belang, omdat de vraag er veeleer een was
van kwalificatie van de 'secundaire' feitelijke beschikbaarstelling en niet zozeer een
vraag van 'daderschap' van de PIT. In de verhouding tussen de Intemetaanbieder
en de informatie-aanbieder gaat het daarentegen slechts om een beschikbaarstelling.
Bij de Intemetaanbieder heeft het probleem meer het karakter van een daderschaps-
vraagstuk: is de Intemetaanbieder mede verantwoordelijk voor beschikbaarstelling
van de informatie-aanbieder?

74 HR 27 juni 1958 NJ 1958,405.
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Een ander arrest dat bespreking behoeft is het arrest Mary Daly/KardinaaJ
Simonis." Simonis had in het katholiek tijdschrift Communio zonder bronvermel-
ding geciteerd uit het werk van de feministische theologe Mary Daly. Mary Daly
had daarop Kardinaal Simonis en de uitgever van Communio gedagvaard. De
vorderingen waren onder andere gebaseerd op de regeling rond het citaatrecht - die
bronvermelding vereist - en schending van persoonlijkheidsrechten. Het Hof had in
hoger beroep de vordering tegen de uitgever niet ontvankelijk verklaard, omdat een
eigen verantwoordelijkheid van de uitgever voor het stuk van Simonis niet was
gesteld noch aannemelijk was geworden. Mary Daly kwam tegen deze beslissing op
in cassatie en kreeg op dit punt gelijk. De Hoge Raad overwoog: 'Voor de ontvank-
elijkheid van een tegen een uitgever ingestelde op schending van auteursrecht
gebaseerde vordering als de onderhavige is niet vereist dat gesteld of gebleken is dat
die uitgever een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud of verspreiding
van de gewraakte publicatie' .76 Dit betekent dat een uitgever aansprakelijk is, zelfs
indien hij op geen enkele wijze bij de gepubliceerde inhoud betrokken is geweest."
Voor de Internetaanbieder zou analoge toepassing van het arrest kunnen betekenen
dat zijn gebrek aan betrokkenheid bij het inforrnatie-aanbod op Internet geen
argument is om aan te nemen dat hij niet aansprakelijk is. lk zou eehter willen
aannemen dat de analogie niet opgaat. Er is imrners een belangrijk verschil tussen
een uitgever en een Internetaanbieder. Van een uitgever staat vast dat hij openbaar-
makingshandelingen (bijvoorbeeld verspreiding van tijdschriften) verricht." In de
Memorie van Toelichting bij de Auteurswet 1912 is over 'openbaar maken'
namelijk te lezen: 'Bij letterkundige en wetenschappelijke werken, die in een
geschrift bestaan, beteekent het: in druk doen verschijnen en voor het publiek
verkrijgbaar stellen, uitgeven.' De Hoge Raad zegt hier mijns inziens niet meer dan
dat de vaststelling van een eigen verantwoordelijkheid voor het gepublieeerde niet
meer aan de orde is als het openbaarmakerschap op grond van onmiskenbare
openbaarmakingshandelingen al vaststaat. Bij de Intemetaanbieder ligt dit anders.
Vanuit het perspectief van de fysieke handeling is geen uitsluitsel te verkrijgen over
diens openbaarmakersehap. Het is onduidelijk of de Internetaanbieder zelf open-
baarmakingshandelingen verricht. Voor de beslissing over zijn openbaarmakerschap
moet derhalve wei gekeken worden naar andere omstandigheden. Dan komen juist
wei gedragingen in zieht die wijzen op een eigen verantwoordelijkheid voor het ge-
openbaarde of een eigen betrokkenheid. Een ontbreken van betrokkenheid kan
mijns inziens dan ook richtinggevend zijn voor het niet-openbaarrnakerschap van de
Intemetaanbieder.

75 HR 10 november 1989 NJ 1990. 113 en RvdW 1989,251.
76 HR 10 november 1989 NJ 1990, 113 en RvdW 1989, 251, r.o. 3.2.
77 Zie Hugenholtz 1998. p.22S.
78 Bijl, Hand. II 1911112,227. nr.3, p.9.
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9.4.3 Internettoepassingen

In het voorgaande is uiteengezet hoe een openbaarmakerschap van een Internetaan-
bieder wordt bepaald. Hierna wordt met betrekking tot Internettoepassingen
onderzocht of de Internetaanbieder ter zake als openbaarmaker kan worden be-
schouwd. Achtereenvolgens komen hosting, mirroring, linking en caching aan de
orde.

De beschikbaarstelling van werken via eeti webserver: in de paragraaf over open-
baarmaking is geconstateerd dat de beschikbaarstelling aan een publiek via een
webserver een openbaarmaking oplevert. De beschikbaarstelling komt tot stand
doordat een inhoudaanbieder de betreffende informatie uploadt - dat wil zeggen van
afstand kopieert - naar de server. Men zou zich naar aanleiding van het
kabelpiraten-arrest af kunnen vragen of het uploaden een primaire openbaarmaking
is, waarna de beschikbaarstelling of verspreiding vanaf de server een secundaire
openbaarmaking zou vormen. De Hoge Raad lijkt namelijk ten aanzien van kabelpi-
raten de opvatting toegedaan te zijn dat het gericht instralen op de antenne van de
kabelnetbeheerder een primaire openbaarmaking is en de doorgifte via het kabelnet
een secundaire openbaarmaking." lk zou echter de upload in de Internet-context
niet als een openbaarmaking willen zien. De kabelnetcasus verschilt in zoverre van
de Internetcasus dat het via de ether instralen op de antenne van de kabelnetbeheer-
der niet een perfecte point-to-point communicatie oplevert. Er bestaat de mogelijk-
heid dat televisie-kijkers en radio-luisteraars die zich in de buurt van de piratenzen-
der bevinden het signaal rechtstreeks en zonder bijzondere inspanning met hun
individuele antenne oit de ether kunnen opvangen." De uploadcommunicatie via
Internet levert daarentegen geen openbaarmaking op, omdat een pubJiek ontbreekt.
De lnternetaanbieder naar wiens systeem de informatie wordt geupload vormt in
zijn eentje irnrners geen publiek en het aftappen of opnemen van de uploadcornmu-
nicatie door derden vergt technische kunstgrepen en is bovendien strafbaar op grond
van art. 139a-139c Sr. De upload is derhalve niet meer dan de handeling die leidt tot
beschikbaarstelling en openbaarmaking vanaf de server. Gezien het feit dat de
inhoudaanbieder de betreffende feitelijke handeling verricht kan hij zonder meer als

79 De Hoge Raad leest eerst in het arrest van het Hof (waarvan cassatie) dat de kabelnetbeheerder
(KTA) niet is aan te merken als het organisme dat de radio- of televisie-uitzending verricht.
Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat als de kabelnetbeheerder een openbaarrnaking pleegt, dat
geldt dit als een afzonderlijke openbaarrnaking. (HR 14 januari 1983 NJ 1984, 696, RvdW 1983,
26, [.0. 3.5).

80 Of deze min of meer toevallige ontvangstmogelijkheid ook tot de conclusie moet leiden dat er
sprake is van een primaire openbaarmaking, is vatbaar voor discussie. De Hoge Raad lijkt er wei
een openbaarmaking door een 'organisme d' origine' in te zien.
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openbaarmaker aangemerkt worden. De vraag is nog of de Intemetaanbieder
eventueel als rnede-openbaarmaker aangemerkt kan worden."
Indien de Intemetaanbieder geen bemoeienis heeft met de informatie in de vorm van
selectie, het verrichten van opslaghandelingen, bewerking etc. zal de Internetaanbie-
der mijns inziens als verschaffer van materiele faciliteiten aangemerkt moeten
worden. Hij is geen openbaarrnaker."
Mirroring: Een Internetaanbieder die zelf een mirroring site opzet, selecteert
doorgaans de te mirroren sites zelf. Indien de beschikbaarstelling van de mirror een
openbaarmaking vorrnt, is de Internetaanbieder als openbaarmaker daarvan te
beschouwen.
Linking: Hiervoor is verdedigd dat linking geen openbaarmaking is. De informatie
waamaar de link verwijst kan weI voorwerp van een openbaarmaking zijn. Een
Intemetaanbieder die een link op zijn systeem aanwezig heeft kan daarom wellicht
als bevorderaar van een openbaarmaking gezien worden. De Internetaanbieder moet
immers - verondersteld dat hij over voldoende wetenschap beschikt - in staat
worden geacht de link te verwijderen. De rechtbank in de Scientology-zaak was van
oordeel dat een Intemetaanbieder die een - door een inhoudaanbieder gelegde - link
naar een inbreukmakend werk op zijn systeem aanwezig heeft onder omstandighe-
den onrechtmatig handelt indien hij deze link niet weghaalt. De rechtbank baseerde
overigens het inbreukrnakend karakter op het verveelvoudigingsrecht."
Proxy-caching: Hiervoor is verdedigd dat caching geeu openbaarmaking vormt. Een
openbaarmakerschap is derhalve niet aan de orde. Niettemin kan een Internetaanbie-
der weI onrechtrnatig handel en jegens inhoudaanbieders van ge-cach-te informatie.
Informatie waarvan de verversdatum is verstreken mag niet meer beschikbaarge-
steld worden, toegangsvoorwaarden voor de inforrnatie moeten in acht genomen
worden, de informatie mag niet bewerkt worden etc.
Access-diensten: Het verlenen van access is in het algemeen geen openbaarmaking.
In het verlengde hiervan is de acces-Internetaanbieder geen openbaarmaker. Het zal
tevens niet zo snel voorkomen dat het verlenen van access-diensten onrechtrnatig is

81 Houders van Bulletin Boards Systems worden nog wei eens als (rnede) openbaarmaker besehouwd.
Zie bijvoorbeeld Rb Rotterdam 24 augustus 1995 (BridgesoftiLenior).

82 Anders Hugenholtz 1995. p.519: 'de elektronische archiefbeheerder en de exploitant van een
bulletin board-dienst [zijn] voor auteursreehtinbreuk aansprakelijk.' Hugenholtz onderbouwt deze
stelling met een beroep op het kabelpiratenarrest en het draadomroeparrest. Zoals ik hiervoor
uiteenzeue gaat de analogie tussen de kabelnetbeheerder of draadornroepexploitant en de
lntemetaanbieder niet op.

83 De tweede verklaring voor reeht van Rb s' Gravenhage 9 juni 1999 InforrnatiereehtlAMI 1999,
p.1 10-115, rn.nt. K.J. Koelman luidde: 'VERKLAART voor recht dat de Service Intemetaanbieders
door het zonder toestemming van eisers op hun computersystemen aanwezig hebben van een 'link'
die bij activering een verveelvoudiging van werken waarop CST het auteursrecht bezit
bewerkstelligt op het scherm van de computer van de gebruiker, onrechtrnatig handelen indien en
voorzover zij van de aanwezigheid daarvan in kennis worden gesteld, voorts aan de juistheid van
die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen en de Service Intemetaanbieders alsdan niet
zo spoedig mogelijk overgaan tot verwijdering van die link uit hun computersysteem;'
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op basis van de aard van de doorgegeven informatie. De informatie zal slechts
voorbijgaand opgeslagen worden op het systeem van de Internetaanbieder. Boven-
dien bevindt het zich in een formaat dat niet zonder meer leesbaar is. De mogelijk-
heden van een Internetaanbieder om auteursrechtinbreuk te constateren en vervol-
gens in te grijpen lijken dan ook uiterst beperkt."
Usenet: ik maak hier onderscheid tussen de nieuwsgroepen en de postings die
daarin verschijnen. De nieuwsgroepen zijn op hun beurt weer onder te verdelen in
lokale nieuwsgroepen en doorgegeven nieuwsgroepen. Het aantal lokale nieuws-
groepen zal in het algemeen dusdanig beperkt in aantal zijn, dat de Internetaanbie-
der geacht kan worden te weten welke lokale nieuwsgroepen op zijn systeem
aanwezig zijn. In geval van doorgegeven nieuwsgroepen betrekt newsserver van de
Intemetaanbieder nieuwsgroepen van de news server van een naburige Internetaan-
bieder. Dit proces verloopt in beginsel automatisch. De ontvangende Internetaanbie-
der heeft zijn systeem echter in het veri eden zodanig geconfigureerd dat het feeds
ontvangt. Bovendien heeft hij met de feed-gevende Internetaanbieder daarover
afspraken gemaakt. Indien de Internetaanbieder - bijvoorbeeld om capaciteitsrede-
ne~ - niet aile nieuwsgroepen wil voeren die de 'feedgevende' Intemetaanbieder
voert, dan zondert hij via een selectie-proces de nieuwsgroepen uit die hij niet door
wil geven. Die selectie-activiteiten veronderstellen dat hij wetenschap heeft van aile
nieuwsgroepen die hij voert. Kortom, de Internetaanbieder kan geacht worden te
weten welke nieuwsgroepen in zijn systeem aanwezig zijn. Daarmee is echter niet
gezegd dat de Intemetaanbieder kennis heeft van of feitelijke bemoeienis heeft met
individuele postings die in nieuwsgroepen verschijnen. Hun aantal is daarvoor in
het algemeen te groot. Wat betekent dit voor de vraag naar het openbaarmakerschap
van de Internetaanbieder? De lijn in de rechtspraak over het openbaarmakerschap is
toch wei dat een betrokkenheid blijkend uit selectie en kennis een grondslag voor
het aannemen van openbaarmakerschap is. Dat zou ook voor de Internetaanbieder
kunnen gelden. Maar is de situatie van de Intemetaanbieder weI helemaal te
vergelijken met die van de traditionele intermediairen die aanleiding heeft gegeven
tot het verbinden van een openbaarmakerschap aan het uitvoeren van selecties of
andere gedragingen die getuigen van een betrokkenheid? Er is een be\angrijk punt
van verschil tussen traditionele intermediairen en de Internetaanbieder, die nieuws-
groepen aanbiedt. De traditionele intermediairen zijn in het algerneen in staat
licenties af te sluiten (kabelexploitant, uitgever) dan weI in staat illegaal materiaal
uit te selecteren (detaillist). De Internetaanbieder daarentegen kan geen licenties
afsluiten. Er bestaat op dit moment geen auteursrechtenorganisatie of ECMS waar
een Internetaanbieder met een licentie toestemming kan verkrijgen voor (een
substantieel deel van) zijn - veronderstelde - openbaarmakingen." Het contracteren

84 Vgl. Visser 1996, p.159.
85 Omgekeerd kan een individuele rechthebbende de Internetaanbieder oak niet dwingen tot een

licentie. Formeel kan de lnternetaanbieder natuurlijk een beroep doen op de contractsvrijheid die
immers oak de vrijheid inhoudt am niet te contracteren. Materieel kan hij zich erop beroepen dat zo
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met individuele rechthebbenden is gezien het wereldwijde karakter, de diversiteit
van het materiaal dat via UseNet verspreid wordt en het feit dat de Internetaanbieder
op geen enkele manier bij individuele postings feitelijk betrokken is evenmin een
begaanbare weg. Het is overigens uberhaupt de vraag of UseNet weI een setting is
waarin 'commerciele' rechthebbenden hun werken aan het publiek willen aanbie-
den. Een en ander betekent dat Internetaanbieders aan hun - veronderstelde -
openbaarmakerschap slechts inhoud kunnen geven door controles uit te voeren. Op
traditionele intermediairen die openbaarmaker zijn rusten vergaande zorgvuldig-
heidsplichten. Voor een Internetaanbieder betekent een openbaarmakerschap
wellicht dat hij aile controles die van hem verlangd kunnen worden ook moet
verrichten. Anders dan bij traditionele intermediairen (zoals de detaillist) is de
Internetaanbieder echter niet in staat zijn controles sluitend te maken. De Inteme-
taanbieder komt weliswaar ter zake van inbreuken die hij redelijkerwijze niet hoefde
te ontdekken een beroep op niet-toerekenbaarheid toe, maar de niet-sluitendheid van
de controles leidt tot grote druk op de Internetaanbieder. Een rechthebbende zaI
immers altijd zeggen: had de Internetaanbieder niet net nog een tandje bij kunnen
steken? Bij de afwezigheid van duidelijke en concrete regels over wat er van een
Internetaanbieder verIangd kan worden aan controlemaatregelen. zou een openbaar-
makerschap van de Internetaanbieder tot grote rechtsonzekerheid leiden. Een
betrekkelijk kleine inhoudelijke betrokkenheid (selectie van nieuwsgroepen) dreigt
aldus bij de Internetaanbieder te leiden tot grote consequenties. De Internetaanbie-
der komt namelijk in het zwaardere zorgplichtenregiem van de openbaarmaking
(wat kan, dat moet) terecht. Bovendien is het twijfelachtig of hem als 'inhoudelijk
betrokkene' een beroep toekomt op de beperking van aansprakelijkheid van
hostende dienstaanbieders in de Richtlijn inzake elektronische handel. Bij deze
stand van zaken is een openbaarmakerschap van de Internetaanbieder dan ook af te
wijzen. De rechtspraak geeft ook weI enige situaties te zien waarin de betrokken-
heid toch niet beslissend is geweest. Ik denk met name aan het oude Phi leu tonia-
arrest (geen openbaarmakerschap ondanks selectie). Niettemin zouden toekomstige
ontwikkelingen de ernst van de gevolgen van een openbaarmakerschap kunnen
rnitigeren of wegnemen, waardoor het oordeel over het openbaarmakerschap anders
kan uitvallen

9.5 Verveelvoudigerschap van de Internetaanbieder

In deze paragraaf wordt bezien wat de rol van de Internetaanbieder is bij de
verveelvoudigingen die in zijn systeem plaatsvinden. Elektrokopieen worden
vervaardigd in het kader van uploaden, downloaden, bij een feed van postings, in
mailboxen, in het kader van datatransport, in proxy-caches etc. Sommige van deze
elektrokopieen zijn verveelvoudigingen, andere niet. De Internetaanbieder kan
daarbij zelf verveelvoudiger zijn of slechts gelegenheid geven tot verveelvoudigen.

een regeling hem onvoldoende zekerheid biedt.
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Net als in de vorige paragraaf zullen we eerst bezien op welke wijze een verveel-
voudigerschap of een 'gelegenheid geven tot verveelvoudigen' wordt vastgesteld.
Daarna worden de criteria toegepast op de hiervoor genoemde categorieen van
elektro-kopieen.
Verveelvoudiger is in de eerste plaats degene die fysiek handelingen verricht die
rechtstreeks leiden tot het ontstaan van verveelvoudigingen. Spoor spreekt van
degene die de exemplaren vervaardigt." Behalve deze fysieke verveelvoudiger kan
ook de werkgever of een opdrachtgever als verveelvoudiger worden aangemerkt. Zo
werd een student die de reprografische dienst van zijn universiteit opdracht gaf
studieboeken te kopieren na uitvoering van de opdracht als verveelvoudiger
aangemerkt." In een Intemet-omgeving ontstaan vaak verveelvoudigingen die het
gevolg zijn van fysieke handelingen van meerdere personen. In een van de overwe-
gingen van de Haagse rechtbank in de Scientology-zaak over het verveelvoudiger-
schap komt dit duidelijk naar voren:

"Het gaat hier om door de technologie gedicteerde reproducties die ontstaan niet zozeer als
gevolg van een handeling van de Service Internetaanbieder aJs wei van de houder van een
home page of de consument die thuis informatie opvraagt."

Uit het citaat is af te leiden dat bij de bepaling van een verveelvoudigerschap de
'handeling' nog steeds een belangrijk aanknopingspunt vormt, zij het niet een
aanknopingspunt dat eenduidig de verveelvoudiger(s) aanwijst. Verveelvoudigingen
kennen in de Internet-omgeving vele mede-veroorzakers, maar iedere mede-
veroorzaker hoeft nog niet een verveelvoudiger te zijn. Een ander voorbeeld is het
kopieren van postings uit een newsfeed op het systeem van een Internetaanbieder.
Bij de vervaardiging van deze kopie zijn feitelijk vele personen betrokken: de
Intemetaanbieder die de feed levert, de Intemetaanbieder die de feed ontvangt en de
inhoudaanbieders wier postings deel uitmaken van de feed. De postings zijn in het
verIeden door de inhoudaanbieders ge-upload, terwijl zij wisten of moesten
vermoeden weten dat die postings aan de systemen van andere Internetaanbieders
doorgegeven zouden worden. De betrokken personen hebben niet altijd een
duidelijk zicht op de kopieen die ontstaan. In het voorbeeld van de postings uit een
feed weten inhoudaanbieders niet precies aan welke Internetaanbieders hun postings
doorgegeven zullen worden. De bij een feed betrokken Internetaanbieders zullen in
het algemeen niet weten wat de postings die zij doorgeven precies inhouden, noch
wat hun auteursrechtelijke status is. Door deze gegevenheden kan voor de bepaling
van een verveelvoudigerschap niet eenvoudigweg volstaan worden met de vaststel-
ling van feitelijke kopieerhandelingen.

86 Spoor 1976, p.17.
87 Voor de werkgever, zie het door Spoor 1976, p.17 genoemde Duitse vonnis Landgericht Stuttgart I

juli 1965 (verkort gepubliceerd in GRUR-IT 1968, p.182, nLI453/68). Voor de opdrachtgever, zie
HR (strafkarner) 13 december 1988 NJ 1989, 499 en IER 1989, p.69. In de casus van het
Nederlandse arrest is in wezen sprake van functioneel daderschap.
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Er bestaat derhalve behoefte aan aanvullende aanknopingspunten. Mijns inziens kan
ten aanzien van het verveelvoudigerschap dezelfde benadering gekozen worden als
bij het openbaarmakerschap, door aansluiting te zoeken bij de rol die de Interne-
taanbieder in het maatschappelijk verkeer speelt. De gelijkenis met het functionee1
daderschap uit het strafrecht is evident. Degene wiens rol zich beperkt tot het
verschaffen van rnateriele faciliteiten voor de vervaardiging van verveelvoudigingen
is geen verveelvoudiger. De vervaardiger van fotokopieerapparatuur of -papier is
geen verveelvoudiger." Evenmin is de houder van een copy shop als verveelvoudi-
ger aan te merken." In deze lijn zou ik ook willen aannemen dat de Internetaanbie-
der die slechts in server-capaciteit ten behoeve van webpagina's voorziet, niet is te
beschouwen als verveelvoudiger van ge-uploade informatie." Geeft de rol van een
functionaris wei blijk van een nauwe betrokkenheid bij de vervaardiging van een
verveelvoudigingen - ook al bestaat die betrokkenheid niet in het verrichten van de
eigenlijke verveelvoudigingshandeling - dan is hij wei als verveelvoudiger te
beschouwen. In dit verband kan gewezen worden op het al eerder genoemde arrest
over de student die fotokopieeropdrachten gaf. De betrokkenheid kan verder blijken
uit selectie van informatie voor verveelvoudiging, het feit dat verveelvoudiging
plaatsvindt in het kader van een functie die de Intemetaanbieder vervult etc. In het
navolgende wordt aan de hand van dit criterium bezien ten aanzien van welke
concrete verveelvoudigingen de Intemetaanbieder aangemerkt kan worden als
verveelvoudiger dan wei als gever van gelegenheid tot verveelvoudiging.

De upload: De upload van werken be staat uit het kopieren van informatie naar een
server. Het is de inhoudaanbieder die daartoe fysieke handelingen verricht: meestal
het selecteren van een folder of nieuwsgroep op de server en een muisklik om het
kopieren naar de geselecteerde locatie te starten. Ais de te kopieren informatie
bestaat uit werken, ligt het voor de hand hier de inhoudaanbieder als verveelvoudi-
ger aan te merken. Ook vanuit een functionele benadering is de inhoudaanbieder als
verveelvoudiger te beschouwen. De upload dient om informatie beschikbaar te
stellen. Bij de bespreking van het openbaarrnakerschap hebben we gezien dat het de
inhoudaanbieder is die de rol van openbaarmaker vervult. De Intemetaanbieder op
wiens server de informatie gezet wordt, is slechts verschaffer van de materiele
faciliteiten voor de beschikbaarstelling.
Downloaden en browsen: Voor zover deze activiteiten auteursrechtelijk relevant
zijn is de 'informatie consumerende' Intemetgebruiker verveelvoudiger. Hij verricht
de fysieke handelingen en hij is degene die de betreffende informatie voor con-
sumptie selecteert of eventueel doet selecteren. De elektrokopieen ontstaan op het

88 Spoor & Verkade 1993, p.342.
89 Vergelijk de Duitse uitspraak: BGH 9 juni 1983. GRUR 1984-1. p. S4 (Kopierladen),
90 Hugenholtz 1999b. p.20S. Ook Hugenholtz brengt het verveelvoudigerschap in verband met

'verschaffing van technische faciliteiten.'
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systeem van de Internetgebruiker. In het algemeen heeft de Internetgebruiker het
alleenrecht gegevens te kopieren naar zijn systeem.
Het ontstaan van een verveelvoudiging vall een e-ntail bericht in een e-mail box:
In het algemeen zal de verzender van het e-mail bericht als verveelvoudiger
aangemerkt moeten worden. Hij heeft de voor verzending nodige handelingen
verricht en hij is degene die het bericht beschikbaar heeft willen maken voor de
ontvanger. Het beschikbaar houden van de e-mail voor de ontvanger is ook de
functie van een e-rnailbox.
De transportkopie: De transportkopie is niet het voorwerp van een verveelvoudi-
gingsrecht. De vraag naar het verveelvoudigerschap heeft derhalve strikt genomen
geen belang. Indien men haar niettemin beantwoordt, dan zal men de Internetaan-
bieder als verveelvoudiger willen aanmerken, omdat het verveelvoudigen geschiedt
in het kader van de transportfunctie, dit is een functie waarmee de Internetaanbieder
in het bijzonder belast is.
De proxy-cache: mogelijkerwijze is het verveelvoudigingsrecht niet van toepassing
op de verveelvoudigingen in een proxy-cache." Omdat dit echter niet geheel zeker
is wordt het verveelvoudigerschap met betrekking tot proxy-caches hier nog
behandeld. Het fysieke handelingsperspectief is hier duidelijk minder bruikbaar. De
Intemetaanbieder is degene die zijn systeem in het verleden zo geconfigureerd heeft
dat bepaaIde binnenkomende informatie in de cache wordt opgesIagen. Het is echter
het door een gebruiker getriggerde transport van gegevens dat de directe oorzaak is
van opslag van de informatie in de proxy-cache. Wat levert een benadering vanuit
de functie van een cache in dit verband op? De cache is een dienst die de toegang
tot het Internet moet versnellen. De Internetaanbieder is degene wiens taak het is de
toegang tot Internet te verzorgen. Hij moet derhalve aangemerkt worden als de
verveeIvoudiger. Bovendien is hij in staat de configuratie van proxy-server te
veranderen, zodat deze niet langer gegevens opslaat. De Intemetgebruiker zal zich
daarentegen in het aIgemeen niet bewust zijn van het feit dat zijn acties een opsIag
in de proxy-cache tengevoIge hebben.
Hosting vall nieuwsgroepen: Kan de Internetaanbieder aangemerkt worden als
verveelvoudiger van inbreukrnakende postings? Daartoe moet onderscheid gemaakt
worden tussen twee situaties: de upload en de feed. Indien een posting wordt ge-
upload door een Intemetgebruiker is deze aan te merken aIs verveelvoudiger. Er is
geen reden deze situatie anders te benaderen dan het uploaden naar een web server.
De Internetaanbieder kan hier moeilijk als verveeIvoudiger aangemerkt worden. In
gevaI van een feed betrekt de newsserver nieuwsgroepen van de newsserver van een
naburige Intemetaanbieder. Dit proces verIoopt in beginsel autornatisch. Maar het is
de ontvangende Internetaanbieder die zijn systeem zodanig geconfigureerd heeft dat

91 De Richtlijn inzake elektronische handel en de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn kiezen ten
aanzien van proxy-caching niet een eenduidige richting. Enerzijds houdt eerstgenoemde richtlijn
een beperking van aansprakelijkheid in voor de caching-beheerder. Anderzijds poogt de
Auteursrechtrichtlijn caching aan het verveelvoudigingsrecht te onttrekken.
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het feeds ontvangt. Indien de Internetaanbieder - bijvoorbeeld om capaciteitsrede-
nen - niet aile nieuwsgroepen wil voeren die zijn 'feedgever' voert, dan zondert hij
via een selectie-proces de nieuwsgroepen uit die hij niet door wil geven. De
betrokkenheid van de feed ontvangende Internetaanbieder - met name indien hij
selectie-activiteiten onderneemt - Iijkt derhalve in de richting van een verveelvoudi-
gerschap te wijzen. Daarmee is echter een moeiIijke situatie ontstaan. Of een
Intemetaanbieder als verveelvoudiger van een posting heeft te gelden, Iijkt nu
afhankeIijk te zijn geworden van de vraag waar de posting vandaan komt. Vanuit de
functie van de Internetaanbieder bezien, is dit echter een tameIijk willekeurig
onderscheid. De functie van de Internetaanbieder met betrekking tot de posting is
imrners hetzelfde. Hij is host ofwei verlener van beschikbaarstellingsfaciliteiten met
betrekking tot postings, zodat een uniforme beantwoording van de vraag naar zijn
verveelvoudigerschap geindiceerd lijkt te zijn. Voor de vraag tot welke resultaat het
functie-perspectief leidt, moet aandacht besteed worden aan het feit dat postings in
nieuwsgroepen aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld. Deze nieuwsgroe-
pen worden weIiswaar niet geschapen door Internetaanbieders, maar een Interne-
taanbieder bepaalt wei welke nieuwsgroepen hij op zijn newsserver voert. Is deze
selectie-activiteit - in combinatie met het feit dat verveelvoudigingen op zijn
systeem ontstaan - voldoende om aan te nemen dat de functie van de Intemetaanbie-
der niet slechts die van een materieel steunverschaffer is, maar die van iemand die
rechtstreeks bij het inforrnatie-aanbod zelf betrokken is? Dit lijkt zeker tot de
mogelijkheden te behoren. Maar hoever dient een verveelvoudigerschap te gaan?
De Internetaanbieder is wei betrokken bij de selectie van nieuwsgroepen. maar het
zijn de bijdragen die in een nieuwsgroep verschijnen die inbreukmakend zijn. In het
algemeen zal men weinig moeite hebben een Internetaanbieder als verveelvoudiger
aan te merken, indien inbreukmakende postings worden aangetroffen in een groep
waarvan de naam duidt op de aanwezigheid van inbreukmakend materiaal (de
warez-groepen bijvoorbeeld). Aan de andere kant zaJ een enkele inbreukmakende
posting in een 'nette' nieuwsgroep de Internetaanbieder nauwelijks verweten
kunnen worden en ook weinig uit te staan hebben met een laakbare selectie-
activiteit door de Internetaanbieder. Kiest men hier nu voor een verveelvoudiger-
schap van de Internetaanbieder waarbij de Internetaanbieder zich in daarvoor in
aanmerking komende gevallen beroept op niet-toerekenbaarheid of sluit men aan bij
de onrechtmatige daad? In het laatste geval handelt de Internetaanbieder onrechtrna-
tig, indien hij niet de zorg betracht die van hem in het maatschappelijk verkeer
verwacht mag worden, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van nieuwsgroepen te
dulden die kennelijk bedoeld zijn om iIlegaaJ materiaal te verspreiden. Gezien het
feit dat de variatie in de laakbaarheid van het gedrag van de Internetaanbieder hier
vrij groot geacht moet worden, Iijkt aansluiting bij het meer flexibele juridische
instrument - de onrechtmatige daad - hier meer aangewezen. Indien de Internetaan-
bieder er namelijk vanuit zou moeten gaan als verveelvoudiger aangemerkt te
worden, zou zijn positie te zeer verzwakken. Indien hij geen enkele controle op
individuele nieuwsgroepen uitvoert, riskeert hij als verveelvoudiger te weinig te
doen. Dat een Internetaanbieder wei enige controles kan uitvoeren, lijkt imrners niet
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te ver gezocht. Voert hij daarentegen controles uit, die gezien de massaliteit van
nieuwspostings overigens nauwelijks sluitend kunnen zijn, dan wordt zijn rol anders
neergezet: hij is niet langer de verschaffer van materiele faciliteiten, maar een
inhoudelijk betrokkene van wie sluitende controles kunnen worden verwacht. Het
verweer van de Internetaanbieder dat hij weI enige controle kan uitoefenen, maar
geen sluitende is zwak; het kan immers zeer moeilijk zijn om aan te geven waarom
sommige controles weI, en andere niet zijn uitgevoerd. De keuze voor een verveel-
voudigerschap lijkt derhalve te leiden tot een situatie, waarin de Internetaanbieder
sluitende controles moet gaan uitvoeren. Dat lijkt echter bij de huidige stand van
zaken weinig wenselijk. Van de controles kan een chilling effect uit gaan op de
informatievrijheden, de effectiviteit ervan in het kader van bestrijding van auteurs-
rechtinbreuken moet eerder gering ingeschat worden en de kosten voor de Interne-
taanbieder zullen niet onaanzienlijk zijn.

9.6 Het bevorderen van inbreuk

In de voorgaande paragrafen is het openbaarmakerschap en verveelvoudigerschap
van de Intemetaanbieder onderzocht. Hier wordt bezien of de Internetaanbieder
gelegenheid geeft tot openbaarmaking of verveelvoudiging en onder welke omstan-
digheden het geven van gelegenheid als een onrechtmatig bevorderen van auteurs-
rechtinbreuk gezien kan worden (art.6: 162 BW). Uit de rechtspraak over dit
onderwerp zal gepoogd worden enige lijnen uit te zetten over bevordering van
auteursrechtinbreuk. Aan de hand van deze lijnen wordt de positie van de Interne-
taanbieder nader geduid.

9.6.1 Rechtspraak
De Hoge Raad wees al in 1926 een arrest over de (on)rechtmatigheid van het geven
van gelegenheid tot openbaarmaking." De casus was als voigt. De Eindhovense
Harmonie Phileutonia schreef een wedstrijd voor muziekverenigingen uit, waarbij
de deelnemende verenigingen het werk 'Salut a l'Yser' als verplicht nummer
moesten uitvoeren. De uitvoeringen van dit nummer geschiedden zonder toestem-
rning van de rechthebbende. Deze spreekt Phileutonia daarop in rechte aan. Nadat
de rechtbank in hoger beroep' al had beslist dat Phileutonia niet de openbaarrnaak-
ster was, orndat.zij het werk niet feitelijk ten gehore had gebracht, oordeelt de Hoge
Raad dat Phileutonia ook niet als deelneemster of medewerkster aan de inbreuk kon
worden beschouwd:

'.
"dat nu dit enkele feit, waar zelfs niet is gesteld, dat verweerster [Phileutonia (M.S.») kon of
moest voorzien dat de vereenigingen dat werk ongeoorloofd zouden uitvoeren, niet kan
opleveren deelneming of medewerking aan de schending van eischers auteursrecht, noch op
zichzelf een inbreuk op dit recht maakt;"

92 HR 11 februari 1926 NJ 1926, p.354-355 (Phileutonia).
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Voor het rechtmatigheidsoordeel is derhalve van belang of de degene die gelegen-
heid geeft tot openbaarmaking een ongeoorloofde openbaarmaking kan of moet
voorzien. Met 'kunnen voorzien' legt de Hoge Raad de drempel voor onrechtmatig-
heid tamelijk laag. Dit is misschien ingegeven door de nauwe betrokkenheid van
Phileutonia bij de openbaarmaking; zij had als organisator het betreffende nummer
zelf voorgeschreven. Voor degene die een dergelijke betrokkenheid toont, lijkt de
ruimte om af te gaan op de goede trouw van de openbaarmakers - op basis van dit
arrest - vrij klein te zijn. Deze conclusie moet echter met de nodige voorzichtigheid
omgeven worden, want het 'kunnen voorzien' speelde in deze zaak slechts een
theoretische rol. Of Phileutonia een ongeoorloofde openbaarrnaking kon of moest
voorzien weten we immers niet. Daarvoor had de eiser te weinig feiten gesteld.
Eel! goede dertig jaar na dit arrest krijgt de Hoge Raad wederom de gelegenheid
zich uit te spreken over het bevorderen van openbaarmaking, dit keer over ongeau-
toriseerde muziekuitvoeringen in een cafe." Ter beoordeling is de vraag of (mede-
jcafehouder de Vries onrechtmatig jegens Buma handelt door toe te laten dat
inbreukmakende muziekuitvoeringen plaatsvinden. Ais relevante omstandigheden
van het geval noemt de Hoge Raad dat de Vries zeggenschap heeft over de musici
en daarmee ook over de uit te voeren muziekstukken. Bovendien had Buma de
Vries reeds tevoren opmerkzaam gemaakt op de in zijn cafe gepleegde inbreuken op
haar muziekauteursrechten. Onder deze omstandigheden rust op de Vries een
vergewissingsplicht:

"dat het Hof vervolgens heeft overwogen dat het onder voormelde omstandigheden op den
weg van de Vries had gelegen om, alvorens in de inrichting muziekuitvoeringen plaats
vinden, opgave van de uit te voeren nummers te vragen en zich ervan te vergewissen of die
nummers tot Burna's repertoire behoren en dat hij, dit nalatende. de in het maatschappelijk
verkeer op hem rustende verplichting om de beJangen van Buma te ontzien niet is nageko-
men;"

Uit dit arrest worden mijns inziens de contouren van een aansprakelijkheid van een
actor voor het bevorderen van inbreuk zichtbaar. Enerzijds is van belang dat de
actor in staat is te beschikken over het plaatsvinden van de openbaarmaking of
verveelvoudiging. Anderzijds is van belang dat de actor de inbreuk redelijkerwijze
moet voorzien. Aansprakelijkheid ontstaat indien de actor de inbreuk onder deze
omstandigheden laat gebeuren, zonder maatregelen te nemen ter bescherming van
de belangen van rechthebbenden. Dit arrest vertoont gelijkenis met de strafrechtelij- •
ke ijzerdraadcriteria. De zeggenschap over de uitvoeringen duidt op een 'kunnen
beschikken' en het nalaten van vergewissing na tevoren op inbreuken opmerkzaam
te zijn gemaakt op een 'aanvaarding'. Zonder dit strafrechtelijk begrippenpaar nu in
al hun finesses in het civiele recht toe te willen passen, lijken de concepten van het

93 HR 8 maart 1957 NJ 1957,271 (Burna/de Vries) .

...
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'kunnen beschikken' en 'aanvaarden' dusdanig algemeen dat zij ook wei buiten het
strafrecht als onderbouwing van een daderschap kunnen dienen.

9.6.2 Het Scientology-vonnis

Enigszins in het verlengde van Burna/de Vries ligt het vonnis van de Haagse
rechtbank in de Scientology/XS4all-zaak:

"Van de Service Intemetaanbieder mag een zekere mate van zorg worden verwacht ten
aanzien van het voorkomen van verdere inbreuk. Mede gelet op de omstandigheid dat de
Service Intemetaanbieders bedrijfsmatig handelen, de mogelijkheid die hun ten dienste staat
de toegang tot de home page af te sluiten en de schade die van verdere inbreuken het gevolg
zou kunnen zijn, moet worden geoordeeld dat de Service Intemetaanbieder die ervan in
kennis wordt gesteld dat een gebruiker van zijn diensten op diens home page auteursrechtin-
breuk pleegt of anderszins onrechtmatig handelt, terwijl aan de juistheid van die kennisge-
ving in redelijkheid niet valt te twijfelen, zelf onrechtmatig handelt indien hij alsdan niet
ingrijpt. Van de Service Intemetaanbieder mag dan worden verwacht dat hij de inbreukrna-
kende documenten uit zijn computersysteem verwijdert en tevens dat hij aan de rechthebben-
de op diens verzoek de naam en het adres van de desbetreffende gebruiker bekend maakt."

De rechtbank noemt een aantal omstandigheden die de Internetaanbieder nopen tot
het treffen van twee maatregelen ter bescherming van de belangen van de rechtheb-
bende: het verwijderen van inbreukmakende documenten en het op verzoek bekend
maken van de naam en het adres van de inhoudaanbieder. Daarbij lijken niet aile
omstandigheden gelijkelijk van belang voor beide maatregelen. Gezien de analyse
uit de oude rechtspraak lijken voor de eerste maatregel - het verwijderen van de
inbreukmakende documenten - drie van de genoemde omstandigheden in het
bijzonder van belang te zijn. In de eerste plaats moet een Intemetaanbieder redelij-
kerwijze in staat zijn adequate maatregelen te treffen tegen de auteursrechtinbreuk.
De Intemetaanbieder is voorts op de hoogte van de aanwezigheid op zijn systeem
van informatie die inbreukmakend is. Tenslotte dient he! inbreukmakend karakter
van de informatie boven redelijke twijfel verheven zijn. Deze omstandigheden
worden hier eerst behandeld. Daarna wordt nader ingegaan op de tweede maatregel.

9.6.2. J Adequate maatregelen
Is een Internetaanbieder redelijkerwijze in staat adequate maatregelen te treffen met
betrekking tot de auteursrechtinbreuk? Hierin kunnen twee subvragen onderschei-
den worden: wat zijn adequate maatregelen, dat wiJ zeggen welke maatregelen zijn
voldoende om te voorkomen dat de Internetaanbieder in de gevarenzone terecht
komt? In de tweede plaats behoeft de vraag beantwoording of de kosten - in ruime
zin - verbonden aan een maatregel die adequaat is ook redelijkerwijze van een
Intemetaanbieder verlangd kunnen worden? We beginnen met de eerste vraag. Het
is duidelijk dat het verwijderen van de betreffende informatie een adequate maatre-
gel is, omdat zij de auteursrechtinbreuk beeindigt. Dit gaatechter aileen op voor een
opsJagaanbieder, dat wil zeggen een Intemetaanbieder op wiens server het materiaal
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is opgesJagen. Een toegangaanbieder kan materiaal doorgaans niet verwijderen,
omdat zich het materiaal niet op een van zijn servers bevindt. Hij zal derhalve
kunnen volstaan met het ontoegankelijk maken van het materiaal. Dat beeindigt
weliswaar de inbreuk niet - het materiaal is via andere toegangaanbieders nog wei
beschikbaar - , maar van de toegangaanbieder kan na ontoegankelijkmaking niet
meer gezegd worden dat hij de inbreuk bevordert. Of echter van een toegangaanbie-
der steeds verIangd kan worden dat hij materiaal ontoegankelijk maakt is uiteraard
een kwestie die tot het domein van de tweede vraag behoort.
Op de vraag welke blokkeringsmaatregelen van een Internetaanbieder verIangd
kunnen worden is reeds uitvoerig ingegaan in het hoofdstuk over de feitelijke
mogelijkheden van een Internetaanbieder. Voor uitvoerige informatie zij daarnaar
verwezen.

9.6.2.2 Wetenschap van aanwezigheid van informatie
Deze conditie reflecteert her oordeel dat het beschikbaar stellen van zijn computer-
systemen aan derden niet onrechtmatig is, hoewel dit het risico dat enige auteurs-
rechtinbreuken plaatsvinden meebrengt. Dit Iijkt mij een juist standpunt. De meeste
informatie die via Internet beschikbaar wordt gesteld is immers legaaJ materiaal. De
Internetaanbieder mag dan ook uitgaan van de goede trouw van de inhoudaanbie-
ders. Bovendien beschikken Internetaanbieders doorgaans over grote systemen,
waarop hoeveelheden informatie aanwezig zijn die het menselijk 'overzichtsvermo-
gen' te boven gaan. De Internetaanbieder hoeft dan ook niet zonder aanleiding te
gaan speuren naar onrechtmatige informatie, zolang hij zich beperkt tot zijn rol als
materieel steunverlener." Bovendien zouden dergelijke controles niet sluitend zijn
en de Kosten ervan aanzienlijk zijn. Een Internetaanbieder kan onder ornstandighe-
den echter niet stil blijven zitten, indien hij door een bijzonderheid op de hoogte
geraakt van de aanwezigheid van inbreukmakende informatie. Een dergelijke
bijzonderheid kan gelegen zijn in een kennisgeving door rechthebbenden, zoals
blijkt uit hiervoor aangehaalde citaat. Andere bijzonderheden lijken echter niet
uitgesloten." Indien een inbreukmakende site grote aandacht in de pers zou krijgen,

94 Bij kleine BBS'en kan dit nog wei eens anders liggen: zie Correctionele Rechtbank Hasselt 16
februari 1999 Computerrecht 1999, p.183-184: 'Beklaagde is als uitbater verantwoordelijk voor de
inhoud van zijn BBS en diende derhalve de software te controleren die door de gebruikers werd
geplaatst. De bewering dat een dergelijke controle niet kon worden uitgevoerd. doet geen afbreuk
aan zijn schuld; beklaagde als uitbater van een BBS diende de nodige voorzorgen te nemen
teneinde de nieuwe software te plaatsen in een voor andere gebruikers afgeschermde plaats; een
handeling die voor beklaagde technisch uitvoerbaar was, gezien zijn jarenlange ervaring op dit
terrein.'

95 Koelman 1999, p.114 leest het vonnis van de rechtbank zo dat een Intemetaanbieder slechts
onrechtmatig lOU handelen. indien hij in kennis wordt gesteld van een onrechtmatige daad. Een
Intemetaanbieder die langs andere weg op de hoogte geraakt, lOU niet onrechtmatig kunnen
handelen. Mijns inziens dwingt het vonnis niet tot een dergelijke lezing. De rechtbank oordeelde
over de voorliggende zaak waarin de Intemetaanbieder door een kennisgeving op de hoogte was
geraakt. Over andere. niet aan haar voorgelegde casussen, zegt zij niets.
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kan tot een situatie leiden waarin de Internetaanbieder redelijkerwijze geacht kan
worden van het bestaan van de site op de hoogte te zijn. Een nieuwsgroepen
selecterende Internetaanbieder moet geacht worden op de hoogte te zijn van de
nieuwsgroepen die hij voert. Dit is in het bijzonder relevant indien er nieuwsgroe-
pen bij zijn die blijkens hun titel kennelijk inbreukrnakend materiaal bevatten.

9.6.2.3 Duidelijkheid over de onrechtmatigheid
De onrechtmatigheid is nietaltijd even gemakkelijk vast te stellen. Onder welke
omstandigheden is de onrechtmatigheid voldoende duidelijk voor de Internetaanbie-
der? Dit is volgens de Haagse rechtbank (ScientologylXS4AII vonnis) het geval,
indien aan de juistheid van de kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen. Ik
zou dit willen veralgemeniseren tot de stelling dat de onrechtmatigheid boven
redelijke twijfel verheven moet zijn. Dit criterium lijkt een nuance strenger te zijn
dan het criterium van de President in kort geding. Hij sprak van onrechtmatigheid
die onmiskenbaar duidelijk is, maar het verschil is niet groot. Het criterium van de
rechtbank maakt duidelijk dat de Internetaanbieder bij redelijke twijfel aan de
geclaimde onrechtmatigheid, de informatie mag handhaven.
Vol gens de Richtlijn inzake elektronische handel is een hostende dienstverlener
onder omstandigheden niet aansprakelijk, indien:

"de dienstverlener niet daadwerkeJijk kennis heeft van de onwettigc activiteit of infonnatie
en, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of
omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duideJijk
blijkt, ... "

Het eerste criterium laat de Internetaanbieder vee I ruimte. In de praktijk zal de
Intemetaanbieder zich echter richten op het tweede criterium. De Internetaanbieder
zal er immers niet op willen vertrouwen dat de rechthebbende geen schadevergoe-
dingsvordering instelt. Het tweede criterium is echter niet geheel duidelijk. Het
spreekt namelijk over kennis van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige'"
karakter van de activiteiten duidelijk blijkt. Uit een kennisgeving van een rechtheb-
bende kan het onrechtmatige karakter duidelijk blijken, zodat de Internetaanbieder
enkel op basis daarvan kennis heeft van bedoelde feiten en omstandigheden. Dat
gaat echter te ver. Het is aan te nemen dat de Intemetaanbieder ook rekening mag
houden met feiten en omstandigheden die juist duiden op rechtmatigheid, bijvoor-
beeld een gemotiveerde ontkenning door de inhoudaanbieder. Een tweede onduide-
lijkheid kan opgemerkt worden bij vergelijking van de twee criteria. Voor het eerste
criterium is van belang of de dienstaanbieder 'niet daadwerkelijk kennis' heeft en
bij het tweede wordt eenvoudig gesproken van 'geen kennis' hebben en is het
woord 'daadwerkelijk' weggelaten. Is dit slechts taalkundig mooier of is wellicht
bedoeld een kleine opening te behouden voor een onderzoeksplicht van de Interne-

96 Ik neem aan dat we dat naar Nederlands recht mogen lezen als 'onrechtmatige'.
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taanbieder als het gaat om een schadevergoedingsvordering? Ik ga uit van het
eerste, maar helemaal duidelijk is het niet.
Gaan we ervan uit dat het tweede criterium inhoudt dat de onrechtmatigheid
duidelijk blijkt uit het geheel van feiten en omstandigheden die de Intemetaanbieder
bekend zijn, dan lijkt het criterium vrij aardig aan te sluiten bij bovengenoemde
Nederlandse vonnissen. Zouden de vonnissen de aansprakelijkheid van de Interne-
taanbieder verder terugdringen dan art. 14 van de richtlijn doet," dan zal art. 14
Richtlijn inzake elektronische handel - althans de implementatie daarvan in het
Nederlandse recht - geen effect hebben op de 'auteursrechtelijke' aansprakelijkheid
van opslagaanbieders. De richtlijn vestigt immers geen aansprakelijkheid, zij
beperkt haar aileen (zij het soms zonder effect). In het navolgende ga ik uit van het
veralgemeende criterium van de rechtbank: is de onrechtmatigheid boven redelijke
twijfel verheven?
De praktische toepassing van het criterium kan niettemin nog aanleiding geven tot
vragen. Geen twijfel over de (on)rechtmatigheid bestaat, indien de rechter uitspraak
heeft gedaan over de rechtmatigheid. Een rechthebbende die met een Internetaanbie-
der van mening verschilt over de rechtmatigheid van bepaaJde informatie kan zich
steeds tot de rechter wenden om een declaratoir te verkrijgen." VoIgt de rechter de
rechthebbende in zijn opvatting dat de beschikbaarstelling of aanwezigheid in het
systeem van de Intemetaanbieder onrechtrnatig is, dan zal de Intemetaanbieder,
geconfronteerd met de verklaring voor recht, de inforrnatie moeten weghalen.
De situatie dat een rechterlijke uitspraak beschikbaar is op het moment dat de
Intemetaanbieder beslist over het hand haven of weghalen van inforrnatie, zal zich in
de praktijk niet altijd voordoen. De Intemetaanbieder moet voor zijn beslissing vaak
afgaan op andere informatie over de (onjrechunatigheid. Een kennisgeving van de
rechthebbende levert een eerste aanwijzing op. Aanvullende aanwijzingen over de
(on)rechtmatigheid kan de Intemetaanbieder putten uit andere feiten en ornstandig-
heden zoals de reactie van de inhoudaanbieder, de betreffende informatie zelf, de
context waarin de informatie beschikbaar wordt gesteld en de usances rond de
exploitatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal. In hoeverre aanwijzingen uit
dergelijke bronnen de conclusie wettigen dat informatie buiten redelijke twijfel
onrechtmatig is in zijn algemeenheid moeilijk aan te geven. Meer dan enkele
richtlijnen kunnen hier dan ook niet gegeven worden.
Een enkele niet of slecht gesubstantieerde kennisgeving zal niet voldoende zijn."
Dat zou de Intemetaanbieder te zeer speelbal maken van rechthebbenden. De
Intemetaanbieder dient ook zorgvuJdig te handel en tegenover de inhoudaanbieder.
Indien de inhoudaanbieder de kennisgeving gemotiveerd ontkent, mag de Interne-

97 De President in kort geding achtte een Intemetaanbieder slechts aansprakelijk bij onmiskenbaar
duidelijke onrechtmatigheid. Art. 14 van de richtlijn sluit aansprakelijkheid uit, tenzij de
onrechtmatigheid duidelijk blijkt.

98 Zie art.3:302 BW. Anders Visser 1999, p.208.
99 Zo ook Hugenholtz 1998, p. 230-231.
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taanbieder de informatie volgens Hugenholtz hand haven. 100 Niet aile auteursrechte-
lijk vraagstukken zijn echter even eenvoudig te beantwoorden. De gegrandheid van
een beroep op een beperking van het auteursrecht, zoals het citaatrecht, wil bijvoor-
beeld wel eens moeilijker te beantwoorden zijn. Kan van de Internetaanbieder
verlangd worden dat hij een oordeel geeft over de toepasselijkheid van het citaat-
recht? Mijns inziens gaat dit te ver. De Internetaanbieder zal hier een 'margin of
error' gegund moeten worden. Van hem kan weI enige kennis van het auteursrecht
verlangd worden, maar hij hoeft niet in staat zijn vragen op te lossen die auteurs-
rechtdeskundigen niet met zekerheid kunnen beantwoorden.
De betekenis van aanwijzingen die in het werk zelf gelegen zijn kwam aan de orde
in de BridgesoftILenior zaak. Via het BBS van Lenior werd software verspreid
waarop Bridgesoft het auteursrecht bezat: 101

"Lenior ontkent dat hem een verwijt gemaakt kan worden van de auteursrechtinbreuk nu een
kopieerbeveiliging alsmede een auteursrechtaanduiding in de software ontbraken. Door
Lenior is niet betwist dat het als productie I bij conclusie van eis overgelegde tekstbestand
van de EB software, waarin te lezen viel dat het programma was voorzien van een kopieerbe-
veiliging, ook op het BBS stond. Lenior had derhalve verdacht moe ten zijn op de rnogelijk-
heid van auteursrechtinbreuk en had niet zonder meer de eerder genoemde wijziging in de
Title Allocation Table mogen aanbrengen. Lenior valt derhalve in zoverre wei degelijk een
verwijt te maken van de door hem gepleegde auteursrechtinbreuk."

De kenbaarheid van onrechtmatigheid kwam hier aan de orde in het kader van de
toerekenbaarheid van een auteursrechtinbreuk aan een BBS-beheerder, zodat enige
voorzichtigheid is te betrachten bij analoge toepassing in het kader van een onrecht-
matige bevordering van auteursrechtinbreuk door een Internetaanbieder. Het
ontbreken van de aanduiding van een maker maakt het ongetwijfeld moeilijker om
een kennisgeving te verifieren. Uit het oordeel van de rechtbank is af te leiden dat
het ontbreken van de aanduiding op zich nog geen 'verdachte.' omstandigheid is.
Daarvoor zijn kennelijk bijkomende aanwijzingen nodig. Een bijkomende aanwij-
zing kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het feit dat met de aanduiding zichtbaar is
geknoeid. Het enkele feit dat een kopieerbeveiliging ontbreekt hoeft evenmin te
duiden op een onrechtmatige verspreiding; software wordt soms als freeware
verspreid. lndien het echter gaat om grate software-pakketten waarvan bekend is dat
zij slechts tegen betaling of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar worden
gesteld door rechthebbenden, kan een Internetaanbieder zich niet op onbekendheid
met het illegale karakter van de verspreiding beroepen, als de beschikbaarstelling
via zijn systeem duidelijk daarvan afwijkt. De rechtbank knoopte in bovengenoem-
de zaak aan bij het feit dat uit de bij de software verspreide documentatie (tekstbe-
standen) op te maken was dat de software door de rechthebbende van een kopieer-
beveiliging was voorzien. Het feit dat de op het Bulletin Board aanwezige software

100 Hugenholtz 1998. p. 230-231.
101 Rb. Rotterdam 24 augustus 1995 InforrnatierechtiAMI 1996, p.IOI, LO. 7.9 (BridgesoftiLenior)
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niet beveiligd was, had de beheerder moeten alarmeren. In het verlengde hiervan
kan ik mij voorstellen dat het tegelijkertijd aanbieden van technisch beveiligde
software en een patch duidt op een onrechtmatige beschikbaarstelling.
Indien een werk met een aanduiding van de maker beschikbaar wordt gesteld kan
het feit dat de inhoudaanbieder en maker niet een en dezelfde persoon zijn een
aanwijzing vormen die duidt op een onrechtmatige beschikbaarstelling. Maar deze
conclusie is eigenlijk aileen gewettigd, indien er ook feiten of omstandigheden zijn
die erop duiden dat geen Iicentie is verleend, noch het auteursrecht is overgedragen.
Een dergelijke omstandigheid kan gelegen zijn in de plaats van beschikbaarstelling,
bijvoorbeeld een nieuwsgroep voor illegale software. Een dergelijke omstandigheid
kan ook gelegen zijn in het feit dat het niet gebruikelijk is een werk in die vorm
(bijvoorbeeld in zijn geheel en gratis) ter beschikking te stellen.
Ook de aard van het werk kan een rol spelen bij de toerekenbaarheid. Van bekende
commerciele producten is vaak bekend onder welke voorwaarden rechthebbenden
hen beschikbaar stellen. Een beschikbaarstelling tegen aanmerkelijk Iichtere
voorwaarden is een sterke aanwijzing voor een illegale verspreiding.
Het is duidelijk dat rechthebbenden hun positie kunnen versterken door de werken
die zij in omloop (doen) brengen te voorzien van duidelijke identificatie-kenrnerken.
De Digital Object Identifier (DOl) is daarvoor bijvoorbeeld geschikt; dit is een
'ISBN nummer' voor voor digitale objecten, zoals teksten, afbeeldingen, muziek
etc. Door gebruik te maken van digitale waterrnerk-technieken kunnen zij de
verwijdering van identificatie-informatie bovendien zeer bemoeilijken of zelfs
onmogelijk maken. De identificatie-informatie zou vervolgens weer een ingang
kunnen zijn in een databank met gegevens over het werk, de rechthebbende,
verstrekte Iicenties etc.

9.6.3 De lnternet-toepassingen

In hoeverre kan de Internetaanbieder weten wat er in de verschillende Internetdo-
meinen op zijn systeem gebeurt?
Het WWW: in hoeverre een Internetaanbieder een overzicht heeft over de documen-
ten die derden in zijn webserver hebben geplaatst lijkt met name het volume van
belang te zijn. Bij de huidige stand van zaken kan niet van de Internetaanbieder
verlangd worden dat hij de informatie naloopt die derden op zijn webserver hebben
geplaatst. Dit geldt a fortiori voor de hyperlinks; de Intemetaanbieder hoeft deze
ook niet na te lopen.
Het UseNet: in de UseNet context kan onderscheid gemaakt worden tussen nieuws-
groepen en individuele postings die in een groep verschijnen. De nieuwsgroepen
worden doorgaans door de Intemetaanbieder geselecteerd zodat hij geacht moet
worden te weten welke nieuwsgroepen hij voert. Voert de Intemetaanbieder
nieuwsgroepen die kennelijk bedoeld zijn voor de verspreiding van illegaal materi-
aal, dan is hij aansprakelijk indien daadwerkelijk inbreukmakend materiaal wordt
aangetroffen. Ais hijzelf als inbreukmaker aangemerkt kan worden, dan kan de
inbreuk hem toegerekend worden. Geeft hij slechts gelegenheid tot openbaarrna-

•
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king, dan handelt hij onrechtmatig. Geeft de Internetaanbieder daarentegen geen
kennelijk onrechtmatige nieuwsgroepen door, dan zal hem geen verwijt gemaakt
kunnen worden van een individuele inbreukmakende posting, zolang niet is
gebleken dat hij - daartoe gesommeerd - de informatie niet weghaalt. Dit onder-
scheid heeft iets weg van de situatie bij verspreiders van fysieke exemplaren, zoals
een video-handelaar, boekhandelaar etc. In het algemeen kan van hen verwacht
worden dat zij geen gepirateerde exemplaren verkopen en ter zake de nodige
onderzoekingen verrichten. Verkopen zij echter 'legale' exemplaren dan zal hen
slechts in zeer bijzondere gevallen een verwijt gemaakt kunnen worden indien in
een verspreid boek of krant de rechten met betrekking tot een enkele foto niet zijn
geregeld.
E-mail: Internetaanbieders herbergen e-rnail-boxen van derden op hun systemen.
Het is denkbaar dat een Internetaanbieder een kennisgeving ontvangt over de
aanwezigheid van auteursrechtelijk beschermd materiaal in een e-mailbox op zijn
systeem. Een Internetaanbieder zal een dergelijke kennisgeving in verband met het
communicatiegeheim niet kunnen verifieren (art.I8.I3 TW). Het verwijderen of
blokkeren van de informatie in de e-rnailbox kan zonder verificatie van de juistheid
van de kennisgeving niet van de. [nternetaanbieder verJangd worden. Hij moet
immers ook zorgvuldig handel en jegens de houder van de mailbox en de afzender
van de informatie.
Proxy-caching: indien we ervan uitgaan dat proxy-caching niet een handeling is
waarop het verveelvoudigings- of openbaarmakingsrecht van toepassing is, kan het
dan onder omstandigheden onrechtmatig zijn als schending van een zorgvuldig-
heidsnorm? Een cachende Internetaanbieder kan op verschillende manieren
inhoudaanbieders benadelen. Een inhoudaanbieder verleent soms slechts onder
voorwaarden toegang tot informatie, bijvoorbeeld slechts aan degenen die beschik-
ken over een pass-word. Een systeem van voorwaardelijke toegang kan ondermijnd
worden, indien informatie in een proxy-cache terechtkomt die voor een ieder of een
andere groep dan die bestaande uit eerstgenoemden toegankelijk is. Of de Interne-
taanbieder in een dergelijk geval onrechtmatig handelt jegens de inforrnatie-
verschaffer hangt onder andere af van de vraag of de Internetaanbieder hiervan op
de hoogte is en of het op de weg van de inforrnatie-aanbieder had gelegen hier
maatregelen te treffen ter voorkoming van caching. Het cachen zou een informatie-
aanbieder ook op andere wijze kunnen benadelen. Sorrunige inhoudaanbieders
verkopen advertentie-ruirnte op hun webpagina's. De hoogte van hun advertentie-
inkomsten hangt af van het aantal hits, dat wil zeggen bezoekers op zijn site. Deze
hits worden geteld op de site van de inhoudaanbieder. Het is duidelijk dat bezoekers
van de site die de betreffende bestanden niet rechtstreeks van de site betrekken,
maar uit een proxy-cache het risico lopen niet 'rneegeteld' te worden. waardoor het
potentieel aan advertentie-inkornsten dat met de site gegenereerd kan worden
kleiner is dan het had kunnen zijn. Er zijn weI technieken ontwikkeld waarmee
dergelijke problemen ondervangen kunnen worden, maar die vergen toch vaak nog
enige 'rnedewerking' van cachende Internetaanbieders. Een derde vorm van
benadeling bestaat hierin dat via een proxy-cache bestanden beschikbaar kunnen
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zijn, lang nadat ze van de originaire website zijn verwijderd. De inhoudaanbieder
kan nadeel ondervinden indien verouderde infonnatie beschikbaar wordt gemaakt
aan het publiek. In hoeverre deze vormen van benadeling ook een onrechtmatige
daad opleveren jegens de inhoudaanbieder, hangt af van de omstandigheden van het
geval: is de Internetaanbieder op de hoogte? Zijn de maatregelen die hij heeft
genomen in overeenstemming met wat redelijkerwijze van een Internetaanbieder
verJangd kan worden? Heeft de inhoudaanbieder redelijke maatregelen genomen om
te voorkomen dat benadeling optrad? Opvallend is dat een eventuele aansprakelijk-
heid uit onrechtmatige daad niet berust op bevordering van een auteursrechtinbreuk.
Als het gaat om voorwaardelijke toegang en advertentie-inkomsten, is er sprake van
een exploitatie van werken die geen bescherming van het auteursrecht ondervindt.
De toegangaanbieder: De positie van de toegangaanbieder wordt gekenmerkt door
het feit dat hij de litigieuze bestanden niet op zijn systeem heeft opgeslagen. Hij
wordt dan ook voomamelijk aangesproken, indien het aanspreken van de opslagaan-
bieder moeilijk of onmogelijk is, bijvoorbeeld indien deze zich in het buitenland
bevindt. Het is redelijkerwijze aan te nemen dat een toegangaanbieder aIleen tot
blokkering overgaat, indien hij daarop geattendeerd is en de onrechtmatigheid
onrniskenbaar is. Bij de huidige stand van de techniek zal een blokkering door een

.l
toegangaanbieder het mede blokkeren van onschuldige informatie meebrengen. Het
is aan te nemen dat slechts bij zeer zwaarwegende auteursrechtinbreuken de
afweging tussen het belang van de rechthebbenden en de belangen van de mede
getroffen informatie-verschaffers in het voordeel van eerstgenoemde uitvalt.

9.6.4 Her op verzoek bekend maken van de naam en het adres van de inhoudaan-
bieder

Deze maatregel vertoont gelijkenis met het - in intellectuele eigendomszaken niet
ongebruikelijke - rechterlijk gebod aan handelaren in gepirateerde producten om een
lijst met namen en adressen van toeleveranciers (voonnannen) aan de rechthebben-
de ter hand te stellen. Hoewel voor een dergelijk rechterlijk gebod ook weI andere
grondslagen denkbaar zijn, baseert de Hoge Raad een dergelijk gebod op een op de
inbreukmaker rustende rechtsplicht tot het noemen van zijn voonnan. \02 De keuze
voor deze grondslag maakt rechtspraak over dit rechterlijk gebod ook interessant
voor de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder. In het kader van de hier aan de
orde zijnde problematiek noemt de Intemetaanbieder zijn 'voorrnan' namelijk niet
noodzakelijkerwijze ingevolge een rechterlijk gebod, maar ter voorkoming van
aansprakelijkheid die voortvloeit uit schending van een rechtsplicht tot het noemen
van de naam. Volgens de Hoge Raad rust op degene die kennis ervan heeft dat een
ander onrechtmatig heeft gehandeld, handelt of zal handelen, geen rechtsplicht om
daarvan mededeling te doen aan de benadeelde behoudens bijzondere omstandighe-

102 Zie van Nispen 1988.



208 HOOFDSTUK9

den die een ander oordeel wettigen.I'" In de zaak CloelPeeters laat de Hoge Raad
licht schijnen over de vraag wanneer dergelijke bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn:

"Het antwoord op de vraag of de zorgvuldigheid die aan degene die op een anders merkrecht
inbreuk heeft gemaakt, jegens die ander in het maatschappelijk verkeer betaarnt, inderdaad
een plicht tot het geven van deze inlichtingen rneebrengt, zal in de eerste plaats afhangen van
de aard van de aan de derde(n) verweten handelingen, zoals in dit geding het desbewust in het
handelsverkeer brengen of ter verhandeling aanbieden van een vervalsing van een product
van de rechthebbende op het rnerk, zulks onder dit merk en in een verpakking die met die van
deze rechthebbende een bedriegelijke gelijkenis vertoont. Indien een geval van deze aard zich
voordoet, zal voorts voor het aanvaarden van een zodanige verplichting, voor zover in dit
geding van belang, nodig zijn dat bij uitblijven van voorrnelde inlichtingen gevaar bestaat dat
de betreffende derden zullen voortgaan met het verrichten van handelingen van voormelde
aard of dat geen vergoeding zal kunnen worden verkregen voor de schade die door de in die
handelingen besloten liggende desbewuste merkinbreuken aan de rechthebbende op het merk
is of zal worden toegebracht."

Indien we deze rechtsoverweging terugkoppelen naar de rechtsoverweging van de
rechtbank dan lijken voor het aannemen van een rechtsplicht van de Internetaanbie-
der tot het noemen van de naam van de inhoudaanbieder in ieder geval de hierna
behandelde omstandigheden van belang te zijn. Het bestaan van een rechtsplicht
hangt af van de aard van de aan de inhoudaanbieder verweten gedraging. De
rechtbank vindt een auteursrechtinbreuk via Internet kennelijk voldoende in het licht
van deze factor. In verband met het feit dat een Internetaanbieder voor een oordeel
over het inbreukmakend karakter van de gedraging van de inhoudaanbieder niet kan
terugvallen op een rechterlijk oordeel, zal het inbreukmakend karakter boven
redelijke twijfel verheven moeten zijn. Voorts dient er gevaar te bestaan dat de
derde (de inhoudaanbieder) doorgaat met het plegen van inbreuk dan weI dat schade
niet verhaald zal kunnen worden. De rechtbank brengt dit tot uitdrukking door de
schade die van verdere inbreuken het gevolg zou kunnen zijn als een van de
rechtsplichtvormende omstandigheden te noemen. Tenslotte gaat de Hoge Raad er
van uit dat degene aan wie de rechtsplicht opgelegd wordt zelf ook inbreukmaker is.
In hoeverre hierin een aparte voorwaarde voor het ontstaan van een rechtsplicht is te
zien is niet duidelijk. Afgaande op het vonnis van de rechtbank is het bevorderen
van auteursrechtinbreuk in het kader van bedrijfsmatig handel en ook voldoende. De
door de rechtbank nog genoemde omstandigheid dat de Intemetaanbieder gemakke-
lijk in staat is de home-page te sluiten lijkt voor de rechtsplicht tot het noemen van
de naam van de inhoudaanbieder niet van belang te zijn. In het algemeen lijkt de
rechtbank onder ietwat lichtere voorwaarden dan de Hoge Raad een rechtsplicht aan
te nemen. Dit zou misschien verklaard kunnen worden door het feit dat, gegevens
over leveranciers in het algemeen bedrijfsgevoeJige gegevens of zelfs bedrijfsgehei-

103 HR 27 november 1987 BIE 1987, nr. 25. p.88-96 (Chloe/Peeters), r.o.3.3.
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men zijn; het verkrijgen van deze gegevens zou een doel op zich kunnen zijn. De
belangen van een Internetaanbieder bij het geheimhouden van de identiteit van een
enkele inhoudaanbieder achtte de rechtbank wellicht minder groot.

9.6.5 Zorgplichten van de Internetaanbieder

In hoeverre rust op een Internetaanbieder een zorgplicht om auteursrechtinbreuken
op te sporen? Voor beantwoording van deze vraag wordt hier aansluiting gezocht
bij de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Van Dam heeft in
zijn proefschrift vier elementen voor zorgvuldig gedrag onderscheiden.'?' Deze vier
elementen zijn mijns inziens van belang voor de discussie over zorgplichten van de
Internetaanbieder.l'" De vier elementen worden hier geevalueerd in de Internetcon-
text. Van Dam noemt in de eerste plaats de aard en de omvang van de gevreesde
schade. Bij piraterij via het Internet kan de omvang van schade hoog oplopen. De
aard van de schade is daarentegen voomamelijk financieel van karakter; het gaat
niet om letselschade. Als tweede element wordt de waarschijnlijkheid van schade
genoernd. De waarschijnlijkheid van schade is niet voor het Internet als geheel te
beantwoorden. In sommige del en van het Internet, zoals sommige nieuwsgroepen, is
de waarschijnlijkheid van schade bijzonder groot. In andere delen is schade eerder
onwaarschijnlijk. Het derde element is de aard van de gedraging. Ret beschikbaar
stellen van Internetdiensten is in beginsel maatschappelijk gewenst. Dergelijke
gedrag moet niet door te zware aansprakelijkheidseisen onmogelijk gemaakt
worden. Tenslotte noemt van Dam de bezwaarlijkheid van het nemen van voor-
zorgsmaatregelen. Een Internetaanbieder is nauwelijks in staat zijn systeern volledig
vrij te houden van inbreukmakencl materiaal. Dit te eisen zou te bezwaarlijk zijn in
de zin van het vierde element. Een beperkte zorgplicht is weI denkbaar. De vraag is
echter hoe een dergelijke beperkte zorgplicht op een zinvolle wijze invulling
gegeven kan worden. Een tweede punt is hoe een Internetaanbieder een beperkte
zorgplicht beperkt kan houden. De vraag zal al snel opgeworpen worden waarom
een Internetaanbieder bepaalde zaken weI controleert en andere niet? De rechtheb-
bende op wier werken niet gecontroleerd wordt zullen de Internetaanbieder willen
belasten met nieuwe beperkte zorgplichten te hunnen behoefte. Welk argument
heeft een Internetaanbieder om dergelijke nieuwe zorgplichten buiten de deur te
houden? Ik vermoed dat daarvoor nauwelijks argumenten te vinden zijn, als de
bestaande zorgplichten niet op een zeer zorgvuldige en breedgedragen manier tot
stand zijn gekomen. Domrnering noemt voor de Internetaanbieder nog enkele
voorwaarden die van Dam niet heeft genoemd: de waarschuwingsplicht van de
rechthebbende en de evidentie van de inbreuk. Mede in het licht van de informatie-
vrijheden is de evidentie van inbreuk van belang te achten.

104 Van Dam 1989, p.IIO.
105 Zie ook Kaspersen 1996, p.12, Dommering 1998a, p. 80 en Koelman 1998, p. 209.
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9.7 De toerekenbaarheid

De toerekening van auteursrechtinbreuk verloopt via art.6: 162 BW.I06 Blijkens het
derde lid van art.6: 162 BW kan een onrechtmatige daad aan de dader worden
toegerekend, indien zijis te wijten aan zijn schuld of aan een oorzaak die krachtens
de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Toereke-
ning in het auteursrecht geschiedt op basis van schuld of de in het verkeer geldende
opvattlngen.'?' De wijze waarop deze toerekening in het intellectuele eigendoms-
recht en het auteursrecht in het bijzonder wordt uitgewerkt verschilt wei van de
manier waarop dit bij andere onrechtmatige daden geschiedt. De toerekenbaarheid
in het auteursrecht is namelijk nogal strikt. Deurvorst - een voorstandster van
toerekening op basis van schuld - spreekt in dit verband weI van uitholling van het
schuldvereiste.'?' Een inbreuk kan namelijk niet aileen aan de dader worden
toegerekend bij bewuste inbreuk, maar veelal ook indien de openbaarmaker of
verveelvoudiger zich niet vergewist heeft van het bestaan van auteursrecht op het
werk of de licentie-situatie.'?' De rechtspraak over traditionele intermediairen
getuigt van deze striktheid."" Slechts zelden wordt een beroep op niet-toerekenbaar-
heid gehonoreerd. III
Voor het auteursrechtelijk handhavingsprobleem wordt het vestigen van een risico-
aansprakelijkheid op Internetaanbieders wel gezien als een oplossing.!" Voor deze
risico-aansprakelijk worden zowel dogmatische als meer praktische argurnenten
aangevoerd. Het belangrijkste dogmatische argument houdt in dat Internetaanbie-
ders door het bieden van de mogelijkheden voor beschikbaarstelling van materiaal
welbewust de mogelijkheid scheppen voor grootschalige auteursrechtinbreuk en zij
daarmee hun financieel voordeel doen.!" De aantrekkelijkheid van de systemen 'Ian

106 Dit ligt ook wei voor de hand in het licht van het feit dat auteursrechtinbreuk ook wei als eo ipso
onrechtmatig wordt beschouwd, dat wil zeggen dat voor onrechtmatigheid bovenop de inbreuk niet
een schending van een zorgvuldigheidsnorm wordt vereist. Zie Streefkerk 1996, p.81.

107 Schuld of verkeersopvattingen: Spoor & Verkade 1993, pA09: van Lingen 1998, p.197: Schuld:
Deurvorst 1994. p.59, Gerbrandy 1988, p.313 (met betrekking tot het 'oud' Burgerlijk Wetboek),
Koelman 1?98, p.208.

108 Deurvorst 1994, p.59.
109 van Lingen 1998, p.197.
110 Enkele voorbeelden: Rb Amsterdam 15 december 1930 NJ 1931, p.938-940 over de

vergewissingsplicht van drukker en uitgever. Rb Assen 25 mei 1982 AuteursrechtlAMR 1983, 63
(Magritte-poster) over een onbevoegde sublicentiegever, Rb Amsterdam 16 september 1987 BfE
1988, p.279, IER. p.59 (Texoprint/Snoek) over een textielhandelaar die in goed vertrouwen op
mededelingen van zijn leverancier afgaat en Rb Leeuwarden 16 maart 1989 (HE 1990, p.329-332
(United Feature Syndicate/ Van der Meulen).

I (I Hof Amsterdam 7 mei 1992 lnforrnatierecht/Alvll 1993, p.172-174, rn.nt. D.W.F. Verkade
(Erco/Bluesprint).

112 Dommering 1996, p.218.
113 Zie Ginsburg 1996, p 217. In de Franse rechtspraak is een voorbeeld te vinden van een

aansprakelijkheid van een Intemetaanbieder, waarin elementen van een risico-aansprakelijkheid
(het in het eigen belang ondememen van risico-dragende activiteiten) naar voren komen: Cour
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de Internetaanbieder wordt mede bepaald, doordat auteursrechtelijke beschermd
materiaal via de servers beschikbaar wordt gesteld. Een tweede dogmatisch
argument is de rechtszekerheid. Hugenholtz vermeldt daarvan mijns inzien terecht
dat dit argument omkeerbaar is.114Ook een niet-aansprakelijkheid geeft rechtszeker-
heid. Een meer praktisch argument is het argument dat Internetaanbieders het best
in staat zijn de kosten van de auteursrechtinbreuk door te berekenen aan de informa-
tieconsumenten die van de inbreuk profiteren.!"
Ret belangrijkste tegenargument hangt samen met de informatievrijheden. Interne-
taanbieders zouden gedwongen worden tot rigoureuze controles op de informatie
die via hun systemen verspreid wordt. Dit is voor hen de enige manier om aan
aansprakelijkheid te ontkomen. Er zijn immers geen auteursrechtenorganisaties
waar Internetaanbieders terecht zouden kunnen voor een Iicentie die hun positie met
enige vorm van zekerheid zou afdekken. Sinds het vonnis in Reg, Mulder en Starn
tegen de Volkskrant is niet zonder meer duidelijk dat de bestaande auteursrechte-
norganisaties over de elektronische rechten beschikken.!" Rechthebbenden zijn
daarcnboven terughoudend in het overdragen van deze rechten aan auteursrechte-
norganisaties en in het machtigen van deze organisaties om namens hen op te
treden. Rechthebbenden kijken nog even de kat uit de boom. Het is immers denk-
baar dat de techniek straks individuele uitoefening van auteursrechten via het
Internet mogelijk maakt. Juist het feit dat rechthebbenden aan Internetaanbieders
geen Iicenties kunnen bieden is het sterkste argument tegen een risico-aansprakelijk-
heid. Een risico-aansprakelijk gaat mijns inziens dan ook te ver. Een meer instru-
menteel argument tegen risico-aansprakelijkheid is het argument dat een zware
aansprakelijkheid een shake-out effect op de Intemetaanbiedersbranche zou kunnen
hebben, zodat uiteindelijk aileen enkele grote spelers over blijven.!" Deze grote
spelers zouden in de verhouding tot de inhoudaanbieders hun aansprakelijkheid in

d'Appel Parijs 10 februari 1999 (Estelle Hallyday/Valentin Lacambre): Lacambre is een
Intemetaanbieder die webpagina's host waarvan de inhoudaanbieders anoniem blijven. Op de site
van een van zijn anonieme clienten stonden naakt-foto's van het Franse model Estelle Hallyday.
Hallyday vorderde schadevergoeding van Lacambre wegens schending van haar portretrecht en
persoonlijkheidsrechl. Het Hof wijst deze vordering toe met de volgende motivering: 'Mais
considerant qu'en offrant, comrne en l'espece, d'heberger et en hebergeant de facon anonyme, sur
Ie site ALTERN.ORG quil a cree et qu'il gere, toute personne qui, sous quelque denomination que
ce soit, en fait la demande aux fins de mise 11disposition du public ou de categories de publics, de
signes ou de signaux, d'ecrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n' ont pas Ie
caractere de correspondances privees, Valentin LACAMBRE excede manifestement Ie role
technique d'un simple rransrnetteur d'informations et doit, devidence, assumer 11l'egard des tiers
aux droits desquels il serait porte atteinte dans de telles circonstances, les consequences d'une
activite qu'il a, de propos deliberes, entrepris d'exercer dans les conditions susvisees et qui,
contrairement ii ce quil pretend, est remuneratrice et revet une ampleur que lui-meme revendique;'

114 Hugenholtz 1998, p 232.
115 Ginsburg 1996, p. 214.
116 Rb Amsterdam 24 september 1997 Mediaforum 1997, p. B159. Zie ook Hugenholtz 1998, 221 en

Wefers Bettink 1997, p.55.
II7IVIR 1997, p.79.
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vergaande mate kunnen exonereren. De afweging van de belangen van kleinere
inhoudaanbieders tegenover die van rechthebbenden zou dan al gemakkelijk in het
voordeel van laatstgenoemden kunnen uitvallen. Een positiefrechtelijk argument is
het argument dat er geen wettelijke basis aanwezig is om een risico-aansprakelijk-
heid aan te nemen.
Niet aileen een risico-aansprakelijkheid, ook een onverkorte toepassing van het
regiem dat voor traditionele intermediairen geldt zou de Intemetaanbieder in een
onmogelijke en ongewenste situatie brengen. Ook indien de Intemetaanbieder als
openbaarrnaker of verveelvoudiger zou worden aangemerkt, dient de toerekening
zich meer te richten naar de feitelijke situatie van een Internetaanbieder dan naar de
wijze waarop toerekening ten aanzien van traditionele interrnediairen plaatsvindt.
Bij de Internetaanbieder zal de toerekening een grotere plaats voor schuld ing-
eruimd moeten worden. I IS Het aannemen van een vergewissingsplicht zou de
Internetaanbieder zonder concrete aanleiding daartoe dwingen tot controles.
Toerekenbaarheid heeft bij de Internetaanbieder vooral betrekking op de weten-
schap van de aanwezigheid van inbreukmakend materiaal op de server en de
kenbaarheid van het inbreukmakend karakter. Dommering heeft in dit verband
voorgesteld dat de evidentie van inbreuk aan de hand van objectieve omstandighe-
den zou moeten worden vastgesteld. Dergelijke objectieve omstandigheden zouden
gevonden kunnen worden in het op gotere schaal beschikbaar maken van auteurs-
rechtbeheerinformatie, eventueel in combinatie met het gebruik van digitale
waterrnerken.

9.8 Conclusie

In dit hoofdstuk is onderzocht onder welke omstandigheden een Internetaanbieder
aansprakelijk is voor een auteursrechtinbreuk die met behulp van diens systeem zijn
gepleegd. De analyse is beperkt tot de twee economische rechten van de auteur: het
openbaarmakingsrecht en het verveelvoudigingsrecht. In de opzet van het hoofdstuk
zijn de begrippen openbaar maken en verveelvoudigen duidelijk onderscheiden van
het openbaarrnakerschap en verveelvoudigerschap. Een onderscheid dat essentieel
blijkt voor de analyse van de positie van de Intemetaanbieder. Het begrip 'openbaar
maken' blijkt nauwelijks problemen op te leveren in de digitale omgeving. Slechts
linking zorgt voor enige rimpeling, maar blijkt geen onoverkomelijke probleem te
vorrnen. Het toepassingsgebied van het verveelvoudigingsrecht dreigt daarentegen
te ver uit te dijen in de Intemet-omgeving. Over de vraag naar een juiste maatvoe-
ring voor het verveelvoudigingsrecht bestaat bij lange na geen eenstemmigheid.
Voor deze studie is de omschrijving in de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn als
uitgangspunt genomen. Als belangrijkste ratio achter de beperking van het verveel-
voudigingsrecht in de Internet omgeving kan het vrijhouden van elementaire

118 Het toelaten van meer schuld in de toerekening (ook buiten de Intemetaanbiederscontext) wordt in
de literatuur wei voorgestaan door Deurvorst 1994, p.58-63 en Quaedvlieg 1998, p.126.
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communicatiehandelingen van auteursrechteIijke aanspraken worden gezien. Juist
deze ratio is van beJang voor de Intemetaanbieder die de voor communicatie
benodigde transportcapaciteit levert.
Bij de bepaling van het openbaarrnakerschap blijkt het vruchtbaar te differentieren
naar de mate van betrokkenheid bij het inforrnatie-aanbod. Hierbij blijkt sprake van
een glijdende schaal, lopende van het verrichten -van onmiskenbare openbaarma-
kingshandelingen tot het verschaffen van materiele faciliteiten voor openbaarma-
king. De betrokkenheid van de Internetaanbieder blijkt - op enkele diensten na -
beperkt te zijn tot steunverlening. De bepaling van het verveelvoudigerschap
voltrekt zich langs dezelfde lijnen als het openbaarrnakerschap. De mogeIijkheden
om de Intemetaanbieder als openbaarmaker of verveelvoudiger aan te merken zijn
gering.
Een Intemetaanbieder geeft de facto weI gelegenheid tot openbaarmaking en
verveelvoudiging. Het gelegenheid geven slaat om in het bevorderen van inbreuk,
indien een Internetaanbieder, hoewel daartoe in staat, niet ingrijpt terwijl hij weet
van de - beweerdelijke - inbreuk en het inbreukrnakend karakter boven redelijke
twijfel verheven is. Wat precies van een Intemetaanbieder gevergd kan worden is
sterk casuistisch bepaald. Gezien het feit dat een Internetaanbieder zorgvuldig moet
handelen jegens de inhoudaanbieder mag hier niet teveel van een Internetaanbieder
verJangd worden. In lijn hiermee is een risico-aansprakelijkheid voor de Interne-
taanbieder af te wijzen. Een risico-aansprakelijkheid zou de Internetaanbieder in een
onmogelijke positie brengen. Controles kunnen niet sluitend zijn en voor het nemen
van licenties ontbreekt de contractuele infrastructuur.





Hoofdstuk 10

Richtlijn inzake elektronische handel

10.1 Inleiding

Op 17 juli 2000 is de Richtlijn inzake elektronische handel gepubliceerd in het
Publicatieblad.' Deze richtlijn beoogt een aantal aspecten van het recht met betrek-
king tot elektronische handel te harmoniseren. Door het divergeren van nationale
ontwikkelingen op dit gebied dreigde de goede werking van de interne markt en het
vrij verkeer van diensten in de informatiemaatschappij verstoord te raken.' Een van
de onderwerpen die in deze richtlijn opgepakt wordt is de aansprakelijkheid van
dienstverleners die als tussenpersoon optreden. Hier wordt dit deel - de vierde
afdeling - van de Richtlijn inzake elektronische handel besproken. Daarbij wordt in
het bijzonder aandacht besteed aan de vraag hoe zich de voorgestelde regeling
verhoudt tot het bestaande recht over de aansprakelijkheid van Internetaanbieders.
Daartoe wordt in de tweede paragraaf de opzet van de richtlijn besproken. Vervol-
gens wordt de vierde afdeling van de richtlijn artikelsgewijs besproken. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschouwing over enige aspecten van de
onderlinge samenhang van de besproken artikelen en een conclusie over de verhou-
ding tussen het bestaande recht en de nieuwe regeling.

10.2 Opzet van de richtlijn

10.2. J Terminologie

Een centraal concept in de richtlijn is het begrip 'diensten van de informatiemaat-
schappij'. Hieronder wordt verstaan iedere dienst die gewoonlijk tegen vergoeding,
langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van
diensten wordt verricht. Met het element 'op afstand' wordt bedoeld dat een dienst
geleverd wordt zonder dat de partijen geJijktijdig aanwezig zijn. Van een dienst die
langs elektronische weg wordt geleverd is sprake, indien de dienst wordt verzonden
en ontvangen via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van
digitale compressie) en de opslag van gegevens, en die geheel via draden, radio,
optische middelen of andere elektromagnetische middelen wordt verzonden,

Richtlijn 2000!31!EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiernaatschappij, met name de elektronische
handel, in de interne markt (..richtlijn inzake elektronische handel"), PbEG 2000, L178!1.

2 Specifiek met betrekking tot de aansprakelijkheid van de als tussenpersoon optredende
dienstaanbieders wordt opgemerkt dat de werking van vrije markt en de ontwikkeling van de
grensoverschrijdende dienstverlening dreigt te worden verstoord, doordat de bestaande en nieuwe
wetgeving en rechtspraak op het gebied van de privaatrechtelijke en strafrechtelijke
aansprakelijkheid van tussenpersonen uiteen begint te lopen. (overweging 40)
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doorgeleid en ontvangen. Onder verrichting van een dienst 'op individueel verzoek
van een afnemer van diensten' wordt een dienst verstaan die op individueel verzoek
via de transmissie van gegevens wordt geleverd.
De diensten die karakteristiek zijn voor Internetaanbieders, zoals Intemettoegang en
serverdiensten zijn diensten van de informatiemaatschappij. Blijkens overweging 18
omvatten de diensten van de informatiemaatschappij namelijk onder andere diensten
die instrumenten verschaffen voor het opzoeken en ophalen van, en het toegang
krijgen tot gegevens; onder diensten van de informatiemaatschappij worden ook
verstaan diensten voor het doorgeven van informatie via een communicatienetwerk,
voor het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk of het toegankelijk
maken van informatie die verstrekt is door een afnemer van een dienst.
Ook her element van de definitie dat dienstaanbieders hun diensten gewoonlijk
verrichten tegen vergoeding staat aan toepassing op Intemetaanbieders niet in de
weg. Dat er steeds meer aanbieders van gratis Internet ontstaan doet daaraan niet af.
In overweging 18 is te lezen dat diensten van de informatiemaatschappij ook
diensten omvatten waarvoor de afnemers niet betalen, mits de diensten maar een
economische activiteit vormen.
De afnemer van de dienst is iedere natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet voor
beroepsdoeleinden, gebruik maakt van een dienst van de informatiernaatschappij, in
het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken. In de Intemet-
context impliceert dit dat niet slechts eigen abonnees van een Internetaanbieder
afnerners van de dienst zijn, maar ook andere Intemetgebruikers als afnemer kunnen
gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien een websurfer een website bezoekt die
niet op een server van zijn eigen toegangaanbieder staat. De webs urfer is dan
afnemer vall diensten van de lnternetaanbieder die de webserver beheert, hoewel hij
geen abonnee is bij deze lnternetaanbieder.

10.2.2 Opret val! de (niet-)aansprakelijkheidsregeling

De vierde afdeling van de richtIijn bevat een regeling van de aansprakelijkheid van
de Internetaanbieders. Deze regeling is horizontaal opgezet. Zij ziet zowel op de
strafrechtelijke als op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van 'dienstverleners die
als tussenpersoon optrederi'. Zij is met name ook van belang voor de auteursrechte-
lijke aansprakelijkheid. De regeling spreekt van aansprakelijkheid voor onwettige
informatie of activiteiten. Naar Nederlands recht zou ik liever van onrechtmatig
spreken in plaats van onwettig. Niettemin wordt in dit hoofdstuk de woordkeuze
van de richtlijn aangehouden.
De regeling vestigt geen aansprakelijkheid, maar beperkt aansprakelijkheid die
reeds op grond van nationaal recht bestaat. De regel dat de aansprakelijkheid wordt
beperkt, gaat wellicht niet over de gehele Iinie op. Hiema wordt betoogd, dat de
regeling voor de aanbieder van cache-diensten nieuwe zorgplichten schept. Het niet
voldoen aan die zorgplichten kan dan eventueel weer tot een aansprakelijkheid
leiden die zonder de richtlijn wellicht niet had bestaan. Vooralsnog kan er van
uitgegaan worden dat de regeling de aansprakelijkheid van Internetaanbieders
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beperkt. De beperking van aansprakelijkheid strekt zich overigens niet uit over de
mogelijkheid om verbodsmaatregelen te treffen. Rechterlijke of administratieve
uitspraken waarin de beeindiging of voorkoming van een inbreuk wordt bevolen
blijven mogelijk.
In de toelichting op de richtlijn wordt gecIaimd dat de bepalingen niet van invloed
zijn op het materiele recht dat op de verschillende overtredingen van toepassing is.
Dit moet zo begrepen worden dat de materiele norrnstellingen inderdaad niet
worden geharmoniseerd. De tussenpersoon ondervindt echter geen problemen meer
van deze divergentie, voorzover hij binnen de termen van de regeling blijft.
Het gaat om aansprakelijkheid van de Internetaanbieder in verband met de inforrna-
tie van derden. De Internetaanbieder kan slechts profiteren van de beperkingen van
aansprakelijkheid als hij zich beperkt tot technische dienstverlening. De aansprake-
Iijkheid betreft de functie van de Internetaanbieder als materieel steunverlener. Hij
mag niet betrokken zijn bij de doorgegeven of opgeslagen inforrnatie. Een dienst-
verlener die met opzet met een van zijn afnemers samenwerkt om onwettige
handelingen te verrichten, valt buiten de regeling.'
De regeling maakt onderscheid tussen drie soorten dienstaanbieders die als tussen-
persoon optreden. In de eerste plaats gaathet om de aanbieder wiens dienst bestaat
uit het doorgeven van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie. Deze
vorrn van dienstverlening wordt met de Engelse term 'mere conduit' aangeduid. In
de tweede plaats onderscheidt de richtlijn hostdiensten. Hostdiensten bestaan uit de
opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie. Tenslotte
worden aanbieders die caching-diensten aanbieden onderscheiden. De richtlijn
omschrijft caching als de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van door
een afnemer van de dienst verstrekte inforrnatie, wanneer deze opslag enkel
geschiedt om latere doorgifte van die inforrnatie aan andere afnemers van de dienst
en op hun verzoek doeltreffender te maken. Deze caching geschiedt volgens de
richtlijn in het Kader van doorgifte van inforrnatie in een communicatienetwerk. Uit
dit overzicht blijkt al dat caching zowel raakvlakken heeft met 'mere conduit' en
'hostingdiensten'. Dit zal hierna nog aan de orde komen.

10.3 Mere conduit

Mere conduit betreft zoals hiervoor al werd opgemerkt de doorgifte van van een
afnemer afkomstige inforrnatie. Blijkens het tweede lid omvat het doorgeven van
inforrnatie ook de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgege-
ven informatie. Deze opslag mag uitsluitend het doorgeven van de opgeslagen
inforrnatie als functie hebben en mag niet langer duren dan daarvoor redelijkerwijze
nodig is. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan de kortstondige opslag in de in- en
uitvoerbuffers van routers.

3 Overweging 44 Richtlijn inzake elektronische handel.
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De tussenpersoon is niet aansprakelijk voor de doorgegeven inforrnatie, mits hij aan
een drietal voorwaarden voldoet. Hij heeft niet het initiatief tot de doorgifte
genomen. Hij heeft de ontvanger van de doorgegeven inforrnatie niet geselecteerd
en hij heeft de doorgegeven informatie niet geselecteerd of gewijzigd. De tussenper-
soon, die aan deze voorwaarden voldoet, is derhalve niet aansprakelijk, zelfs indien
hij weet heeft van illegale informatie en het nemen van maatregelen daartegen
redelijkerwijze van hem gevergd kan worden. Dit is een afwijking van het Neder-
landse strafrecht en auteursrecht. In het strafrecht wordt aansprakelijkheid niet
losgekoppeld van enige vorm van schuld." In de huidige praktijk valt echter bij de
bestaande stand van zaken goed te leven. Strafrechtelijk zal een Intemetaanbieder
niet snel aansprakelijk zijn voor het enkele doorgeven van inforrnatie. Hij heeft in
het algemeen narnelijk geen weet van de informatie die via zijn systeem wordt
doorgegeven. Daarmee zal de voor de vele delicten vereiste schuld of opzet met
betrekking tot de aard van de inforrnatie ontbreken. Bij de overige delicten kan een
beroep op afwezigheid van aile schuld worden gedaan. Bovendien is een Interne-
taanbieder in het algemeen niet goed in staat maatregelen te treffen tegen de
doorgifte van illegale informatie. Wat resultaat betreft zal toepassing van art. 12
Richtlijn inzake elektronische handel (hiema: REH) bij de huidige stand van zaken
nauwelijks verschillen van toepassing van het traditionele strafrecht.
Indien echter toegangsaanbieders in de toekomst tengevolge van technische
ontwikkelingen weI in staat zullen zijn om controles uit te voeren, dan zal art. 12
REH misschien als beknellend worden ervaren. Het bestaande strafrecht is in dit
opzicht f1exibeler. Het houdt de mogeJijkheid open dat verspreiders zoals toegang-
aanbieders die weet hebben van illegale informatie of die emstig reden hebben om
de doorgifte van dergelijke inforrnatie te vermoeden strafrechtelijk aansprakelijk-
heid zijn.
Voor de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de Internetaanbieder is de
zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt uitgangspunt.' Niemand
kan zich in het algemeen aan de eisen van zorgvuldigheid onttrekken. Art. 12 REH
stelt de Intemetaanbieder die aan genoemde drie feitelijke voorwaarden voldoet vrij
van aansprakelijkheid voor onder andere auteursrechtinbreuk. De aansprakelijkheid
wordt daarmee losgekoppeld van de aigemene zorgvuidigheidsnorm. Net als in het
strafrecht kan bij de huidige stand van technische zaken goed geieefd worden met
de uitkomsten waartoe toepassing van art. 12 REH aanleiding geeft. In het algemeen
zal een Intemetaanbieder namelijk niet op de hoogte zijn van de informatie die hij
doorgeeft, noch van de auteursrechtelijke status van die inforrnatie. Een vergewis-
singsplicht is bij de huidige stand van (technische) zaken in het algemeen niet
proportioneel. De uitoefening van een dergelijke plicht kan aanleiding geven tot
schending van het telecommunicatiegeheim, indien niet goed kan worden onder-

4 HR 14 februari 1916 NJ 1916, 681, w 9958 (Melk· en waterarrest).
S Zie bijvoorbeeld Kamerstukken If 1998/99, 2S 880, nr.7, p. 2 (Notitie over de aansprakelijkheid

van tussenpersonen op het Internet).
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scheiden tussen gegevens die deel uitmaken van een besloten, dan wei open bare
communicatie. De selectie na vergewissing zou tevens aanleiding kunnen geven tot
inbreuk op de informatievrijheden, bijvoorbeeld indien tengevolge van het gebruik
van weinig verfijnde techniek meer gegevens geblokkeerd worden dan nodig is.
In de evaluatie-bepaling van de richtlijn (art. 21) wordt in het bijzonder gevraagd
om te onderzoeken of aanvullende voorwaarden voor de vrijstelling van aansprake-
lijkheid van de artikelen 12 en 13 nodig zijn in het licht van technische ontwikke-
!ingen. Het lijkt erop dat de deur voor enige zorgplichten voor toegangaanbieders op
een kier wordt gezet.

10.4 Caching

Hoewel het opschrift van deze bepaling spreekt van caching heeft de bepaling
slechts betrekking op een bijzondere vorm van caching namelijk het cachen door de
Internetaanbieder, in de praktijk 'proxy-cachen'. Het heeft derhalve geen betrekking
op de caches op de harde schijf van een websurfer. Dit gezegd zijnde neem ik om
stilistische redenen het woordgebruik van de richtlijn over. In dit hoofdstuk
betekent caching derhalve proxy-cachen.
De Intemetaanbieder kan zich beroepen op de niet-aansprakelijkheid, indien hij aan
een vijftal voorwaarden voldoet. Hij mag in de eerste plaats de informatie in de
cache niet wijzigen. In de tweede plaats dient de Intemetaanbieder de toegangsvoor-
waarden voor de informatie in acht te nemen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een
proxy-cache geen beveiligde informatie mag opslaan. Een lntemetaanbieder dient
de alom erkende en in zijn bedrijfstak gangbare regels over de bijwerking van
informatie na te leven. Hiermee wordt gedoeld op de cache-aanwijzingen die
kunnen voorkomen in een header van een informatie-object, dat eventueel in een
cache opgenomen zou kunnen worden. In een http-header kan bijvoorbeeld aang-
egeven worden dat het betreffende http-object niet in caches mag worden opgeno-
men. Een http-header kan ook aanwijzingen bevatten over de 'versheid' van een
http-object. Dat een gecachet object vers is, wil zeggen dat de cache het aan een
client (browser) mag verstrekken zonder van tevoren bij de (oorsprong- )server te
controleren of het object nog up-to-date is. Een aanwijzing over de versheid van een
object kan bijvoorbeeld bestaan uit een in de header vermeld expiratie-tijdstip. Na
ommekomst van dit tijdstip mag het object slechts uit de cache worden verstrekt,
indien - door controle bij de webserver - is vastgesteld dat het nog up-to-date is. De
beheerder van een cache moet derge!ijke cache-aanwijzingen in de header nakomen.
In de vierde plaats mag een Internetaanbieder niets wijzigen aan alom erkende en in
de bedrijfstak rechtmatig gebruik van technologie voor het verkrijgen van gegevens
over het gebruik van de informatie." Het gaat hierbij om tellers, die het aantal hits -

6 Voor de technische informatie is gebruik gemaakt van: M. Nottingham, Caching Tutorial for Web
Authors and Webmasters, 21 juli 2000 (http://www.wdvl.comllntemetlCache/index.html.
geraadpleegd op 5 september 2000)
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dat wil zeggen het aantal keren dat een webpagina bezocht is - bijhouden. De tellers
worden met name gebruikt om te bepalen hoe vaak webpagina's met advertenties op
de beeldschermen van Internetgebruikers zijn verschenen. Een webpagina die uit
een proxy-cache wordt verstrekt, wordt - zonder nadere maatregelen - echter niet
meegenomen in een dergelijke telling. Om de tellingen niet te corrumperen, dienen
Internetaanbieders hun proxy-cache op een bepaalde manier te configureren.
Tenslotte wordt van een Internetaanbieder verlangd, dat hij prompt handelt om de
door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te
maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie verwijderd
werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net beyond, of dat de toegang
ertoe onmogelijk werd gemaakt. Hetzelfde geldt, zodra een rechtbank of een
adrninistratieve autoriteit heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang
daartoe onmogelijk te maken.
Vergeleken met de bepalingen over 'mere conduit' en hosting is de bepaling over
caching een buitenbeentje. Eerstgenoemde bepalingen beschermen de Internetaan-
bieder tegen aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van het informatie-
aanbod; dit aanbod is bijvoorbeeld kinderpornografisch of maakt inbreuk op een
auteursrecht. Indien men de voorwaarden voor niet-aansprakelijkheid van art. 13
REH beziet, lijkt deze bepaling veeleer de belangen van de inhoudaanbieder te
beschermen. Door proxy-caching dreigt de inhoudaanbieder namelijk in zekere
mate de heerschappij over zijn eigen informatie-aanbod te verliezen. Indien een
inhoudaanbieder bijvoorbeeld zijn webpagina's van de webserver verwijdert, is
daarmee nog niet gezegd dat ook het informatie-aanbod een einde neemt. Het kan
immers nog in vele caches voortleven. Indien de informatie bijzonder tijdskritisch is
- zoals bijvoorbeeld beursinformatie - kan uit het voortbestaan ervan grote schade
voortvloeien. De voorwaarden van art. 13 REH, die eigenlijk de vorm van op de
beheerder rustende zorgplichten aannemen, moeten als het ware de heerschappij
over het informatie-aanbod terugbrengen bij de inhoudaanbieder.' Zo bezien heeft
art. 13 REH een volstrekt andere ratio dan de art. 12 en 14 REH. Voor het standpunt
dat de ratio's van beide bepalingen uiteenlopen kan bovendien een ondersteunend
argument geput worden uit de redactie van de art. 12, 13 en 14 REH. In de artikelen
12 en 14 REH wordt gesproken van aansprakelijkheid voor de informatie. In art. 13
REH wordt daarentegen gesproken over de aansprakelijkheid voor de opslag van
informatie.
Daarmee is echter nog niet duidelijk wat de positie van de beheerder van een proxy-
cache is waarin zich illegale - bijvoorbeeld kinderpornografische - informatie
bevindt. Moet de beheerder van de proxy-cache zich beroepen op art. 13 REH (dat

7 In deze context is ook weI discussie over de vijfde voorwaarde ontstaan. De beheerder van de
proxy-cache dient de ioformatie te verwijderen zodra hij op de hoogte geraakt van het verdwijnen
van de informatie bij de bron. Er wordt ook weI betoogd dat de richtlijn hier te ver doorschiet. Hier
zou een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoudaanbieder liggen. Hij moet zelf via
aanwijzingen in headers ervoor zorgen dat een informatie-object niet langer in een cache verblijft
dan hij wenselijk acht. Zie Oudejans 1999.
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specifiek over caching gaat) of op art.12 of 14 REH (die specifiek over onwettige
informatie gaan)? De keuze is van belang, omdat de voorwaarden waaronder een
succesvol beroep op de ene dan wei de andere bepaling kan worden gedaan
verschillen. Art. 13 REH zegt bijvoorbeeld niets over de daadwerkelijke weten-
schap die een aanbieder heeft van de onwettige activiteit of informatie die in het
informatie-aanbod besloten ligt. In de context van art. 14 REH is dergelijke kennis
reden voor een Internetaanbieder om onmiddelIijk op te treden. Gezien de aard van
de zorgplichten die uit de vijf bovengenoemde toepassingsvoorwaarden van art. 13
REH voortvloeien, is art. 13 REH mijns inziens niet van toepassing op een situatie
waarin strafbaarheid of onrechtmatigheid voortkomen uit de aard of de inhoud van
de informatie in de cache.' De aanname dat art. 13 REH weI hierop van toepassing
is, geeft mijns inziens aanleiding tot 'onverkoopbare' resultaten. Het komt mij
bijvoorbeeld bijzonder onzinnig voor om een vrijstelling van aansprakelijkheid voor
het in voorraad hebben van kinderpornografie afhankelijk te stellen van het al dan
niet ongemoeid laten van tellingen van hits op de kinderpornografische webpagina.
Dat zijn mijns inziens ongerelateerde feiten.
Er blijft nog een probleem bestaan; als art. 13 REH niet op deze situatie van
toepassing is, is art. 14 REH of art. 12 REH dan wellicht van toepassing? Qua ratio
is er niets op tegen dat deze bepalingen van toepassing zijn op een aansprakelijkheid
van de beheerder van een proxy-cache die voortvloeit uit de informatie zelf. Het is
echter de vraag of de formulering van art. 14 REH toepassing toelaat. Artikel 14
REH spreekt namelijk van informatie die door een afnemer van de dienst is
verstrekt en die op verzoek van de afnemer van de dienst is opgeslagen. Het is de
vraag of informatie in de proxy-cache daaronder te begrijpen is. Het is immers
twijfelachtig, of men weI kan zeggen dat de inhoudaanbieder of de webs urfer
verzoeken om opslag in de proxy-cache. Ais dit inderdaad niet het geval is -hetgeen
ik aanneern - , dan blijft art. 12 REH over. Onder doorgifte in de zin van art. 12
REH valt - zoals we zagen - ook de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag
van de doorgegeven informatie. Deze opslag mag echter uitsluitend dienen om de
doorgifte in een communicatienetwerk te bewerkstelligen en niet langer duren dan
redelijkerwijze voor de doorgifte nodig is. Hoewel men misschien zou kunnen
betwijfelen dat opslag in een cache niet langer duurt dan redelijkerwijze voor
doorgifte nodig is, meen ik toch dat verdedigbaar is, dat de caching-aanbieder bij
art.12 REH terecht kan, als het gaat om aansprakelijkheid voor de informatie zelf.
Uit Overweging 43 is af te leiden dat het toch wei de bedoeling is geweest dat een
beheerder van een cache zich kan beroepen op een vrijstelling voor aansprakelijk-
heid die voortkomt uit de informatie zelf." De gehele regeling overziende Iijkt mij

8 Anders: Van der Net 2000, p.7S·77.
9 De eerste zin van overweging 43 luidt: 'Een dienstverlener komt voor de vrijstellingen voor .rnere

conduit" en .caching" in aanmerking wanneer hij op geen enkele wijze betrokken is bij de
doorgegeven informatie.' De betrokkenheid bij de doorgegeven informatie is een omstandigheid die
typisch van belang is voor aansprakelijkheid wegens de aard van informatie.
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toepasselijkheid van art. 12 REH de meest gerede oplossing te zijn. Voor zover het
gaat om aansprakelijkheid jegens de inhoudaanbieder blijft uiteraard art. 13 REH
van toepassing op de beheerder van een proxy-cache.
In de Iiteratuur is weI gesuggereerd dat de bepalingen van art. 12 en 13 REH
samengevoegd zouden kunnen worden." Gezien het feit dat ik de bepalingen
verschillende ratio's toedicht, lijkt mij dit niet voor de hand te \iggen. Aansprake-
lijkheid van de beheerder van een cache voor de inhoud hoort mijns inziens weI
thuis in art. 12 REH, maar dat is iets anders dan het samenvoegen van de bepaling-
en.
Een laatste opmerking over art. 13 REH betreft de vraag in hoeverre art.l3 REH
daadwerke\ijk zorgt voor een beperking van aansprakelijkheid. Volgens de vijfde
voorwaarde dient een dienstverlener bijvoorbeeld de door hem opgeslagen informa-
tie te verwijderen of ontoegankelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van
heeft dat de informatie verwijderd werd op de plaats waar zij zich oorspronkelijk in
het net bevond. Het is mijns inziens de vraag of het hand haven van de informatie in
een dergelijke situatie voor het van kracht worden van de richtlijn tiberhaupt
getuigde van een onzorgvuldigheid die niet betaamt in het maatschappelijk verkeer.
Ik kan mij goed voorstellen dat dit zonder bijkomende omstandigheden niet
onzorgvuldig was. Zo bezien, schept art. 13 REH een zorgplicht die er voordien niet
was. Aannemende dat het niet nakomen vall de zorgplicht tot aansprakelijkheid kan
leiden, ligt art. 13 REH dus zelfs aan de basis van een uitbreiding van aansprakeJijk-
heid.

10.5 Hosting

Art. 14 REH heeft betrekking op de vrijstelling voor aansprakelijkheid voor
informatie van derden die bij de Internetaanbieder is opgeslagen. De beperking van
zijn aansprakelijkheid gaar uiteraard weer aileen op in de situatie dat hij zich louter
als technisch steunverlener opstelt. De vrijstelling voor aansprakelijkheid is
gebonden aan een tweetal voorwaarden:
In de eerste plaats mag de Internetaanbieder niet daadwerkelijk kennis hebben van
de onwettige activiteit of informatie. Wanneer het een schadevergoedingsvordering
betreft, mag de Internetaanbieder zelfs geen kennis hebben van feiten of omstandig-
heden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk
blijkt. In de tweede plaats dient een Internetaanbieder zodra hij bedoelde kennis
heeft prompt te handel en om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken.
Bij de eerste voorwaarde gaat het - buiten het geval van de schadevergoedingsvor-
dering - om kennis van de onwettige activiteit of informatie. Het is aan te nemen dat
niet voldoende is dat de aanbieder kennis heeft van de aanwezigheid van de
informatie of het bestaan van de activiteit, maar dat zijn kennis ook betrekking dient

10 Hijrnans & Roording 1999, p.139.
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te hebben op de (illegale) aard daarvan. II Leest men het wetenschapscriterium in
samenhang met het voor de schadevergoedingsvordering gestelde criterium, dan
levert kennis van feiten en omstandigheden waaruit de illegale aard duidelijk blijkt
alleen niet daadwerkelijke kennis van de onwettigheid op.
De meest voorkomende situatie waarop art. 14 REH ziet is de kennisgeving aan de
Internetaanbieder. Nu is de ene kennisgeving de andere niet en het is derhalve de
vraag onder welke omstandigheden een Internetaanbieder daadwerkelijke kennis
verkrijgt uit een niet perfecte kennisgeving. Uit Overweging 40 is af te leiden dat de
Europese wetgever verwacht dat de betrokken partijen op basis van vrijwillige
overeenkomsten snelle en betrouwbare mechanismen uitwerken voor het verwijde-
ren en ontoegankelijk maken van onwettige informatie. In het kader van zelfregule-
ring zouden mijns inziens ook afspraken gemaakt dienen te worden over kennisge-
vingen." Die regels zouden niet aileen betrekking moe ten hebben op het verschaf-
fen van contactadressen, waaraan kennisgevingen 'gericht kunnen worden, maar
tevens op de inhoud van kennisgevingen. Een kennisgeving moet mijns inziens
tenminste als zodanig herkenbaar zijn en voldoende aanwijzingen geven om de
betreffende informatie of activiteit te onderscheiden. Tevens zou een kennisgeving
moeten aangeven wat het gebrek is dat volgens de kennisgever aan de inrormatie of
activiteit kleeft. Wat een kennisgeving over de 'onwettigheid' moet inhouden
verschilt echter per "delict'. Bij een kinderpornografische afbeelding zal de onwet-
tigheid vrijwel onmiddellijk blijken en hoeft de kennisgeving daarover nauwelijks
iets in te houden. Bij auteursrechtinbreuk zal de kennisgeving meer informatie
moeten verschaffen. De Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (hierna:
DMCA) noemt buiten de reeds hiervoor genoemde als voorwaarden een fysieke of
elektronische handtekening van de klager, identificatie van het werk waarop inbreuk
is gemaakt, contactinformatie van de klager, een verklaring van de klager dat er bij
zijn beste weten sprake is van inbreuk en dat hij instaat voor de juistheid van de
informatie in de kennisgeving en voor. zijn volmacht om namens de auteursrecht-
hebbende op te treden. Voor de rechtsgeldigheid van een kennisgeving hoeft echter
niet volledig aan aile voorwaarden voldaan te zijn. Substantiele naleving van de
voorwaarden is voldoende. Voor de toepassing van art. 14 REH ZOI! ik willen
aannemen dat als een kennisgeving onvoldoende informatie bevat om op basis
daarvan maatregelen te nemen tegen een informatie-aanbod gezien in het Iicht van
de zorgvuldigheid die tegenover de inhoudaanbieder inachtgenomen moet worden,
de Internet-aanbieder de klager informeert over de gebrekkigheid van zijn kennisge-
ving en verzoekt om de kennisgeving aan te vullen. Van daadwerkelijke kennis is
dan mijns inziens nog geen sprake. Indien een kennisgeving daarentegen weI

II In het oorspronkelijk en in het gewijzigd voorstel voor de richtlijn werd in art. 14 REH nog
gesproken van daadwerkelijk kennis ervan hebben dat de activiteit onwettig is. In deze oudere
voorstellen komt duidelijker uit dat de wetenschap ook betrekking dient te hebben op de aard van
de informatie.

12 In de Toelichting op he! oorspronkelijk voorstel wordt aangegeven dat art. 14 REH een basis vormt
voor he! vaststellen van notice-and-take-down procedures (p.32).
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voldoende compleet is en er geen reden is om de juistheid van het gestelde te
twijfelen, zal zij al snel daadwerkelijke kennis bij de Internetaanbieder opleveren.
Het is dan ook aan te nemen dat Internetaanbieders bij rabuuste kermisgevingen vrij
snel over zullen gaan tot het beeindigen van een informatie-aanbod. Vanuit het
oogpunt van de informatievrijheden en de open bare informatievoorziening kan dit
tot een bezwaarlijke situatie leiden, met name indien inhoudaanbieders niet alert
reageren op kennisgevingen dan wei op het beeindigen van hun informatie-aanbod.
In Overweging 46 wordt gesteld dat de verwijdering of het ontoegankelijk maken
dienen te geschieden met inachtneming van het beginsel van de vrijheid van
meningsuiting en van daarvoor vastgestelde procedures op nationaal niveau.
Zorgvuldigheid jegens de inhoudaanbieder brengt mijns inziens mee dat de Interne-
taanbieder hem op de hoogte stelt van een ontvangen kennisgeving en de voorgeno-
men beeindiging van het informatie-aanbod. Vastlegging van deze zorgvuldigheids-

,..,~isin een gedragscode is mijns inziens gewenst.
r Vergeleken met de Nederlandse verspreidingsdelicten betekent eis van daadwerke-

I. li ke kennis een reele beperking van de aansprakelijkheid. De verspreidingsdelicten
spreken van 'weten of ernstig reden hebben om te vermoeden'. Dit is ruimer dan
daadwerkelijke kennis die in de richtlijn worden genoemd. Men kan zich bovendien
afvragen of ook vormen van voorwaardelijk opzet wei als daadwerkelijke kennis
zouden kunnen worden aangemerkt in de zin van art. 14 REH.
Wat is kennis van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter duidelijk
blijkt? Dit criterium is in het kader van dit proefschrift met name van belang voor
de auteursrechtinbreuk. Met name in gevallen van piraterij kan de schade voor een
rechthebbende bij voortgezette openbaarmaking van illegaal materiaal snel opJopen.
Men kan dit terugkoppelen met het criterium van de verwachte schade dat van Dam
hanteert. Naarmate de verwachte schade groter is kan in het kader van zorgvuldig-
heid meer 'van de Internetaanbieder gevergd worden. Opmerking verdient wei dat
dusdoende belangen die zich niet goed geld laten uitdrukken enigszins achter
worden gesteld. Kennis van feiten of omstandigheden betekent dat er ruimere
zorgplichten op een Internetaanbieder rusten.
Onder welke omstandigheden een Internetaanbieder moet ingrijpen bij beweerde
auteursrechtinbreuk wordt geregeerd door de zorgvuldigheid die in het maatschap-
pelijk verkeer betaamt. De Haagse rechtbank heeft in de Scientology-zaak de
maatschappelijke zorgvuldigheid nader geconcretiseerd voor de Internetaanbieder.
Zij heeft aangegeven dat in ieder geval van belang is of een ingreep redelijkerwijze
van een Internetaanbieder verlangd kan worden. Het aspect van het 'kunnen
ingrijpen' komt in de richtlijn niet terug. Dit aspect wordt dus niet geharmoniseerd
en wordt aan het nationale recht overgelaten. Duidelijk is dat als op grand van het
nationale recht geen aansprakelijkheid bestaat, de Internetaanbieder niet aansprake-
lijk is. Art.14 REH is immers zelf geen bran van aansprakelijkheid; zij beperkt
slechts aansprakelijkheid die reeds uit andere bran bestaat. Wat de wetenschap
betreft heeft de Haagse rechtbank bepaald dat een Internetaanbieder moet ingrijpen,
als hij op de hoogte geraakt van een kennisgeving over auteursrechtinbreuk, terwijl
aan de juistheid van die kennisgeving in redelijkheid niet valt te twijfelen. Een
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Intemetaanbieder die van zodanige kennisgeving op de hoogte is gekomen bezit
mijns inziens daadwerkelijke kennis in de in zin van art. 14 lid 1 REH. In dit
opzicht lijkt art. 14 REH wei vrij aardig aan te sluiten op het door de Haagse
rechtbank ontwikkelde criterium.

10.6 Geen algemene toezichtverplichting

Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten
leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien
op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten
of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. Het sleutelwoord in deze
bepaling lijkt het woordje 'algemene' te zijn. In Overweging 47 valt namelijk te
lezen dat het verbod van algemene toezichtverplichtingen niet ziet op toezichtver-
plichtingen in speciale gevallen. In de daarop volgende Overweging (48) wordt een
voorbeeld gegeven van wat met de speciale gevallen wordt bedoeld. Internetaanbie-
ders moe ten zich namelijk wei aan zorgvuldigheidsverplichtingen houden die
redelijkerwijs van hen verwacht mogen worden en die bij nationale wet zijn
vastgesteld, zulks om bepaalde soorten onwettige activiteiten op te sporen en te
voorkomen. Hiermee wordt mijns inziens een duidelijk voorbehoud gemaakt ten
behoeve van toekomstige technieken voor de detectie van ongeoorloofde
informatie-aanboden. De wetgever behoudt zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld
voor specifieke delicten het gebruik van detectietechnieken voor te schrijven.
Het tweede lid van art. 15 REH bevat enige bepalingen van strafprocessuele of
rechtsvorderlijke aard. Zij vallen buiten het bestek van dit boek en worden dan ook
niet behandeld.

10.7 Conclusie

De vierde afdeling maakt onderscheid tussen drie verschillende dienstaanbieders.
Het onderscheid tussen de dienstaanbieder van art. 12 REH die informatie doorgeeft
en de dienstaanbieder van art. 14 REH die informatie opslaat is overbodig. Zoals
hiervoor al werd aangegeven is de volledige uitsluiting van aansprakelijkheid bij
'mere conduit' niet nodig. Een integraJe benadering voor de aanbieders van art. 12
en 14 REH was zonder meer mogelijk geweest.
De plaatsing van de bepaling over de aanbieder van de cache-diensten tussen de art.
12 en 14 REH is ongelukkig. Deze bepaling heeft een andere ratio dan de twee
andere bepalingen en het had voor de hand gelegen dat dit in de plaatsing van de
bepaling in de richtlijn tot uitdrukking zou zijn gebracht. Door de weinig heldere
verhouding tussen de drie artikelen dreigt de aanbieder van cachediensten buiten de
boot te vallen, als het gaat om beperking van aansprakelijkheid in verband met de
van derden afkomstige informatie in de cache. Voor beperking van aansprakelijk-
heid kan hij zich wellicht beroepen op art. 12 REH.





Hoofdstuk 11

Conclusie en toekomstperspectief

11.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn bouwstenen aangedragen voor de bepaling van
de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder. In dit hoofdstuk wordt bezien tot
welk antwoord op de probleemstelling die bouwstenen aanleiding geven. Daartoe
worden enige dwarsverbanden gelegd tussen de bouwstenen. Daarenboven wordt
bezien welke stappen in de toekomst gezet kunnen worden om eventuele defici-
enties die in het huidige recht bestaan op te heffen of hun nadelige effecten te
mitigeren.

11.2 Synthese

De probleemstelling van het proefschrift luidt:
Onder welke condities is een Internetaanbieder aansprakelijk voor een informatie-
aanbod dat van derden afkomstig is?

De aansprakelijkheid is onderzocht naar strafrecht en auteursrecht. Uit het onder-
zoek blijkt dat de wijze waarop de aansprakelijkheid in beide rechtsgebieden is
vormgegeven een zekere gelijkenis vertoont. Daarnaast bestaan noodzakelijkerwijze
verschillen. Hier wordt eerst ingegaan op de overeenkornsten.
In beide rechtsgebieden is de functie die de Internetaanbieder bij de verspreiding
van informatie speelt van belang. Daarbij wordt allereerst onderscheid gemaakt
tussen informatie die afkomstig is van de Internetaanbieder zelf en informatie die
afkomstig is van derden. De Internetaanbieder die zelf informatie via het Internet
aanbiedt is volledig verantwoordelijk voor de aangeboden informatie. Is het
informatie-aanbod onrechtmatig of zelfs strafbaar dan is hij aansprakelijk, zoals
iedere andere informatie-aanbieder dat ook is.
Ais het gaat om informatie die afkomstig is van derden, dan zijn die derden in de
eerste plaats zelf verantwoordelijk voor die inhouden. Nietternin kan ook de
Internetaanbieder aansprakelijk zijn voor zijn eigen doen of laten in verband met die
inhouden. Bij de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder voor informatie-
aanboden van derden wordt gedifferentieerd naar betrokkenheid. De Internetaanbie-
der die inhoudelijk betrokken is bij een informatie-aanbod van derden draagt
daarvoor verantwoordelijkheid. Voor de vaststelling van betrokkenheid bij een
aanbod van een derde zijn dezelfde omstandigheden van belang in beide rechtsge-
bieden. Het gaat om rangschikking, selectie, redactie etc. van informatie van derden.
De Intemetaanbieder die geen andere betrokkenheid bij een informatie aanbod van
een derde heeft dan dat hij de technische faciliteiten daarvoor verschaft wordt
anders bejegend. Het enkele feit dat de Internetaanbieder technische faciliteiten
verschaft en daarmee de condities schept waarin onrechtmatige informatie-aanbo-
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den mogelijk worden en van die activiteiten profijt trekt is niet voldoende voor het
aannemen van verantwoordelijkheid of in voorkomend geval aansprakelijkheid. In
het strafrecht hebben we bijvoorbeeld gezien dat profijt geen basis is voor het
aannemen van een (functioneel) daderschap. Men zou ook kunnen zeggen dat het
enkele optreden als functionaris onvoldoende is voor het aannemen van een
daderschap. In het auteursrechthoofdstuk is uiteengezet dat een risico-aansprakelijk-
heid voor een Intemetaanbieder niet op zijn plaats is. Het idee van risico-aansprake-
lijkheid is hier van belang, omdat een risico-aansprakelijkheid gebaseerd is op de
gedachte dat wie een activiteit ondemeemt waaraan enig risico is verbonden
aansprakelijk is voor de schade, als het risico zich verwezenlijkt. De grondslag van
de aansprakelijkheid kan dan - de literatuur is hierover verdeeld - gevonden worden
in gevaarzetting of profijt.'
Van een verwijt aan het adres van de Intemetaanbieder kan eerst sprake zijn bij
nadere omstandigheden. De omstandigheden waaronder een Intemetaanbieder
aansprakelijk is vertonen in beide rechtsgebieden een zekere gelijkenis. Er zijn twee
factoren, of zo men wil condities, die samen het meest bepalend zijn voor het
verwijt dat een Intemetaanbieder gemaakt kan worden. In de eerste plaats moet de
schending van een rechtsgoed kenbaar zijn voor de Intemetaanbieder. In de tweede
plaats dient de Intemetaanbieder in staat te zijn om (voortzetting van) schending van
een rechtsgoed te vermijden. Kenbaarheid en vermijdbaarheid spelen in beide
rechtsgebieden een essentiele rol. In het strafrecht komen zij het duidelijkst tot
uitdrukking in de ijzerdraadcriteria: kunnen beschikken en aanvaarden of plegen te
aanvaarden. Oak in het civiele auteursrecht worden deze elementen aangetroffen.
Van Dam noemt in zijn dissertatie over zorgvuldigheid het kennen en het kunnen
als de 'persoonselernenten' in de bepaling van de zorgvuldigheid van gedrag.' In de
rechtspraak komen deze elementen terug in het arrest Burna/de Vries en in de
Scientology uitspraak.' In de Scientology-zaak ging het om de zorgvuldigheid die
een Intemetaanbieder moet betrachten, indien een van zijn abonnees op inbreuk
makende wijze een werk beschikbaar stelt. De Haagse Rechtbank kende onder
andere belang toe aan de omstandigheid dat een Service Provider de mogelijkheid
ten dienste staat om de toegang tot een homepage af te sluiten (vermijdbaarheid) en
aan de omstandigheid dat een Service Provider in kennis wordt gesteld van de

I Asser/Hartkamp 1998 (4-111), p.25. Gevaarzetting bijvoorbeeld bij: Van Dunne 1998, p.25.
2 Van Dam 1989, p.133-142.
3 HR 8 maart 1957 NJ 1957,271 (Burna/de Vries) en Rb s'Gravenhage 9 juni 1999, rolnr. 96/1048,

lnformatierecht/Atvll 1999, p. 110-115, rn.nt. KJ. Koelman, Mediaforum 1999, p.205-209, m.nt.
DJ.G. Visser, Computerrecht 1999, p.200-205, m.nt. P.B. Hugenholtz en IER 1999, p. 206·207 en
237-241, rn.nt. M. Vermeer (Scientology/Xs4all e.a.). In de casus die aanleiding gaf tot het arrest
Burna/de Vries brachten rnusici in het cafe van de Vries rnuziek ten gehore waarop Burna het
auteursrecht had. De Hoge raad oordeelde dat de Vries onzorgvuldig jegens Burna handelde door
zich niet ervan te vergewissen of de muziek behoorde tot Burna's repertoire. Daarbij speelde een
belangrijke rol dat de Vries zeggenschap had over de rnusici (vermijdbaarheid) en hij reeds
voordien door Burna op inbreuken was geattendeerd (kenbaarheid).
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auteursrechtinbreuk, terwijl aan de juistheid van de kennisgeving in redelijkheid
niet valt te twijfelen (kenbaarheid).
In beide rechtsgebieden Ievert de vaststelling van vermijdbaarheid en kenbaarheid
bij Intemetaanbieders echter problemen op. Bij de vermijdbaarheid komen deze
problemen voort uit het feit dat vermijdbaarheid geen absoluut of fysiek gegeven is.
Yermijdbaarheid is een normatief begrip. De aard van de vraagstelling verandert
daardoor. Het gaat niet langer om de vraag wat een Intemetaanbieder kan vermij-
den, maar wat van hem in deze redelijkerwijze gevergd kan worden. Daarbij spelen
twee kwesties. In de eerste plaats is de vraag of een Intemetaanbieder kan optreden
tegen een (hem bekend) onrechtmatig informatie-aanbod. Zo is bijvoorbeeld
onduidelijk of en zo ja, in hoeverre van een Internetaanbieder kan worden verwacht
dat hij filtering toepast bij stromende gegevens. Evenmin is duidelijk in hoeverre
een Intemetaanbieder die een informatie-aanbod verwijderd heeft er op moet letten
dat de informatie-aanbieder het niet terugplaatst. In de tweede plaats speelt de vraag
welke voorzorgsmaatregelen een Internetaanbieder kan dan wei moet nemen
vooruitlopend op een kennisgeving van onrechtmatige informatie-aanboden. Er
bestaat wei overeenstemming in de Iiteratuur, dat in het algemeen niet van Inteme-
taanbieder verJangd kan worden dat hij de duizenden websites die hij op zijn
systeem herbergt in de gaten houdt." Een resultaatsverplichting gaat bij de huidige
stand van zaken te ver. Ais we sec de vraag stellen naar de fysieke vermijdbaarheid
is duidelijk dat hij wei iets kan doen; hij kan weI een inspanning leveren. Onduide-
Jijk is echter weer welke inspanning dan van een Internetaanbieder zou kunnen
worden verlangd. Belangrijker is misschien wel de vraag of het gewenst is dat een
Intemetaanbieder optreedt. De volgende paragraaf, die handelt over de exteme
factoren, gaat daarop in.
De kenbaarheid van onrechtrnatige informatie-aanboden is evenmin probleemloos.
De problemen komen voort uit het feit dat de onrechtmatigheid van een informatie-
aanbod niet altijd op een eenvoudige wijze met zekerheid vastgesteld kan worden.
Hierbij is van groot belang hoe de wetenschap van een Intemetaanbieder over een
onrechtmatig informatie-aanbod wordt vastgesteld. Men kan daarvoor aanknopen
bij het adagium "een ieder wordt geacht de wet te kennen", Een dergelijke benade-
ring wijst sterk in de richting, dat een Intemetaanbieder het risico draagt van een
onjuiste juridische waardering van de geoorloofdheid van een informatie-aanbod.
Het altematief is aansluiting te zoeken bij het Scientology-vonnis dat slechts
kenbaarheid wil aannemen als de onrechtmatigheid 'onmiskenbaar'is.
Yoor een antwoord op deze vragen kan het aansprakelijkheidsrecht niet op zich
beschouwd worden. De exteme factoren die van invloed zijn op de aansprakelijk-
heid moeten eveneens in de bespreking betrokken worden.

4 Zie Hugenholtz 1998, p.228, Kaspersen 1996, p.12 en De Roos & Wissink. 1996, p.1731.
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11.3 Externe factoren

Hiervoor werd de aansprakelijkheid van Internetaanbieders vooral benaderd vanuit
het aansprakelijkheidsrecht zelf. Er zijn echter ook externe factoren die de aanspra-
kelijkheid mede bepalen. Een finaal oordeel over de aansprakelijkheid is niet
mogelijk zonder deze externe factoren erbij te betrekken. De externe factoren
kunnen de strekking hebben aansprakelijkheid te vergroten, maar ook te verkleinen.
Ais factor ten gunste van de aanspreekbaarheid van de Internetaanbieder kan de
volgende worden genoemd. Het Internet maakt het mogelijk om zeer laagdrempelig
informatie aan het publiek beschikbaar te stellen. Dit gaat uiteraard ook op voor
informatie die onrechtmatig is. Een (onrechtmatig) aanbod kan zeer snel verplaatst
worden naar een andere server of een andere Internetaanbieder. Landsgrenzen
spelen daarbij geen rol van betekenis. Bij het on line brengen van een informatie-
aanbod vindt geen enkele controle door de Internetaanbieder plaats. Daardoor
komen oak informatie-aanboden beschikbaar die kennelijk onrechtmatig zijn. Ais
degene die bezwaar heeft tegen een kennelijk onrechtmatig informatie-aanbod
uitsluitend zijn recht lOU kunnen halen bij de rechter ontstaat een hoge mate van
'unequality of arms'. Hij .zal vrijwel steeds achter de Ieiten aanlopen. Er bestaat
voor deze gevallen behoefte aan een laagdrempelige wijze van rechtshandhaving.
Het is niet goed denkbaar dat een dergelijke wijze van rechtshandhaving buiten de
Intemetaanbieder om kan worden gerealiseerd.
Anderzijds zijn er externe factoren die wijzen in de richting van verlichting van
aansprakelijkheid. Zo worden Internetdiensten als maatschappelijk wenselijke
diensten gezien. Van de elektronische snelweg - waarvan het Internet de 'voorloper'
is - worden grote economische voordelen verwacht.' De gedachte is dat een
dergelijke maatschappelijk wenselijke activiteit niet teveel ontmoedigd moet
worden door een ingrijpend aansprakelijkheidsrecht.
Voorts is te wijzen op het belang van een informatievoorziening en de informatie-
vrijheden. lien te streng aansprakelijkheidsregime kan een chilling effect teweeg-
brengen. Dit kan zich op twee manieren manifesteren. Het aansprakelijkheidsrecht
lOU de Internetaanbieder vergaande en wellicht weinig bepaalde plichten tot het
treffen van voorzorgsmaatregelen kunnen opleggen. Dat wil zeggen dat de Interne-
taanbieder op zoek gaat naar onrechtmatigheden zonder voorafgaande kennisge-
ving. Rechtsonzekerheid omtrent de reikwijdte van onderzoeksplichten leidt tot een
te grate voorzichtigheid bij de Internetaanbieder. Bij twijfel over de rechtmatigheid
van een informatie-aanbod is hij al snel geneigd een informatie-aanbod op te
schorten of te beeindigen. Anderzijds is ook denkbaar dat een Intemetaanbieder
naar aanleiding van kennisgevingen te snel tot het opschorten of beeindigen van een
informatie-aanbod overgaat. Dit hangt weer samen met de discussie over de
maatstaf die aangelegd wordt bij het vaststellen van wetenschap. Heeft men aileen
wetenschap van onrechtmatigheid als die onmiskenbaar is of worden zwaardere

5 Zie bijvoorbeeld overweging (2) Richtlijn inzake elektronische handel.
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nonnen aangelegd? Het belang van een openbare infonnatievoorziening en de
informatievrijheden wegen hier duidelijk ten voordele van de benadering uit het
Scientology-vermis.
Het telecommunicatiegeheim is eveneens een externe factor. Vertrouwelijke
communicatie mag ook door de Internetaanbieder niet 'gelezen' worden. De
Internetaanbieder die het telecommunicatiegeheim respecteert zal derhalve door-
gaans geen kennis hebben van de inhoud van vertrouwelijke berichten. Zonder
kennis van de inhoud is ook een aansprakelijkheid niet goed denkbaar. Onderzoeks-
plichten met betrekking tot de inhoud van vertrouwelijke gecommuniceerde
gegevens zijn immers niet goed mogelijk.
Op een Internetaanbieder rusten geen wettelijke plichten tot algemene dienstverle-
ning. Als dergelijke plichten in de toekomst weI op een Internetaanbieder gelegd
zouden worden - vooralsnog is daarvan geen sprake- dan heeft dit een beperkende
invloed op de aansprakelijkheid van de Internetaanbieder. Analyse van de aanspra-
kelijkheid van traditionele intermediairen op wie nu reeds vervoersplichten rusten
maakt echter duidelijk dat een vervoersplicht niet iedere mogelijkheid van aanspra-
kelijkheid uitsluit. Door het samenspel van een wettelijke vervoersplicht en de
plicht zich van strafbare feiten dan wei onrechtmatige daden te onthouden kan een
intermediair namelijk in een conflict van plichten geraken. Te verdedigen is dat een
Internetaanbieder in een incidenteel geval inbreuk op zijn vervoersplicht mag
maken, indien er zwaarwegende belangen bestaan om zo te handelen en de straf-
baarheid of onrechtmatigheid van het betreffende inforrnatie-aanbod evident is.

11.4 Tussenconclusie: Aansprakelijkheid in het huidige recht

In het voorgaande is het aansprakelijkheidsrecht bezien en de externe factoren
waarmee rekening gehouden moet worden. De hamvraag is hoever men wil gaan
met aansprakelijkheid van een Internetaanbieder. Vermijdbaarheid en kenbaarheid
geven een eerste benadering, en laten enige speelruimte voor het kiezen van de
zwaarte van het aansprakelijkheidsregiem. Mijns inziens brengen de externe
factoren mee dat enige terughoudendheid betracht moet worden ten aanzien van de
aansprakelijkheid van de Internetaanbieder. In wezen kan men het dilemma bij de
keuze van de zwaarte van de aansprakelijkheid als voIgt weergeven. Wil men liever
dat een Internetaanbieder soms rechtmatige infonnatie van het Internet verwijdert of
heeft men liever dat een Internetaanbieder soms onrechtmatige informatie hand-
haaft? Mijns inziens is veel voor het laatste te zeggen. Naannate de onrechtrnatig-
heid van een informatie-aanbod minder goed te onderkennen is, de onrechtmatige
infonnatie moeilijker te vinden of het ingrijpen in het aanbod meer ongewenste
neveneffecten sorteert, neemt de zwaarte van het verwijt aan het adres van de
Internetaanbieder af. De bezwaren tegen het aannemen van aansprakelijkheid
winnen aan momentum. Met andere woorden een ingrijpen door de Internetaanbie-
der wordt minder vanzelfsprekend, ja zelfs kwestieus. Het ligt bij moeilijkere zaken
meer voor de hand dat rechter uitspraak doet en dat de Intemetaanbieder het
informatie-aanbod in de tussentijd handhaaft.
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Dit gezegd zijnde, dient een Internetaanbieder niet zelfgenoegzaam achterover te
leunen. Het is weI zaak dat een zekere scherpte wordt behouden bij de omgang van
een Internetaanbieder met conflicten over inhoud.

11.5 Een horizon tale regeHng?

In de tussenconcIusie is naar voren gekomen dat ten aanzien van de aansprakeJijk-
heid van de Internetaanbieder een zekere terughoudendheid moet worden betracht.
Die terughoudendheid kwam voort uit de externe factoren, met name de informatie-
vrijheden. Dat betekent dat het gebod van terughoudendheid niet gemternaliseerd is
in het aansprakeJijkheidsrecht. Het komt voort uit een confrontatie van het aanspra-
kelijkheidsrecht met de externe factoren. Voor de Internetaanbieder vertaalt zich dit
in rechtsonzekerheid.
Voorts is in de tussenconcIusie naar voren gekomen dat van Internetaanbieders een
voortdurende inspanning wordt gevergd in de zorgvuldige omgang met conflicten
over inhoud. De achtergrond hiervan is dat Internetaanbieders in de praktijk vaak
worden aangesproken op van derden afk.omstige inhoud die zich in hun computer-
systeem bevindt. Dat brengt hen in een positie waarin zij - nolens volens - moeten
oordelen over de rechtmatigheid van een informatie-aanbod. In de praktijk kan vaak
niet voorafgaand aan een ingrijpen om een rechterlijke uitspraak worden gevraagd.
Dat brengt mee dat de zorgvuldigheid waarmee een Internetaanbieder beslissingen
neemt en de kwaliteit van die beslissingen voorwerp van aandacht zijn.
Dan dringt zich de vraag op of een aparte regeling over de aansprakelijkheid van de
Internetaanbieder soelaas kan bieden met betrekking tot de drie aandachtspunten
terughoudendheid, rechtsonzekerheid en zorgvuldigheid. Omdat deze problemen
zich in beide rechtsgebieden en met betrekking tot aIle delieten kunnen voordoen
komt een aparte regeling al snel neer op een horizontale regeJing. Alvorens ill te
gaan op de vraag op welke wijze een dergelijke regeling ingericht zou kunnen
worden, ga ik eerst in op horizon tale regelingen in het algemeen. Tegen een
inhoudelijke horizon tale benadering worden weI bezwaren ingebracht. Zo kunnen
verschiIlen tussen rechtsgebieden en delicten bij een horizontale regeling wellicht
minder goed tot hun recht komen. Heeft een horizontale regeling uitsluitend
betrekking op de Internetaanbieder (en niet op aile tussenpersonen bij verspreiding),
dan is ook een afwijking ten opzichte van de off line wereld te verantwoorden.
Hierna wordt eerst ingegaan op het bezwaar van de afzonderlijke ratio's. Daarna
komt het onderscheid 'on line/off line' aan de orde.
Het strafrecht kent anders dan het civiele recht delictsomschrijvingen. Daardoor is
het mogelijk dat de strafwetgever de culpa of het opzet per delict verschillend
vaststelt, afhankelijk van de ratio van het betreffende delict. Bij de verspreidingde-
licten gaat het om 'weten of ernstige reden hebben om te vermoeden' met betrek-
king tot de aard van het verspreide. De achtergrond hiervan is dat de wetgever
mogelijkheden wilde scheppen om tegen straatverspreiders te kunnen op treden in
het belang van de openbare orde. Bij kinderpornografie is de aard van de inhoud een
geobjectiveerd bestanddeel. Een dergelijke ruime aansprakelijkheid is mogelijk,
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omdat een kinderpornografisch plaatje gemakkelijk als zodanig is te herkennen. In
het auteursrecht wordt doorgaans een vergaande onderzoeksplicht bij intermediairen
aangenomen. Een traditionele uitgever, drukker of verspreider kan zich niet zo snel
beroepen op onwetendheid. Hij had behoren te weten, onderzoek moeten doen. De
achtergrond is dat men steeds erop verdacht moet zijn dat er auteursrechten rusten
op inforrnatieproducten.
In het Scientology vonnis is de Haagse Rechtbank met betrekking tot de Inteme-
taanbieder van de gebruikelijke auteursrechtelijke lijn afgeweken. Niet de ratio van
het auteursrecht stond centraal, maar de positie van de Intemetaanbieder. De
Internetaanbieder werd niet als openbaarmaker aangemerkt, maar als bevorderaar
van inbreuk en dat was slechts onder omstandigheden onrechtmatig. Bovendien
heeft het oordeel van de rechtbank niet slechts betrekking op de situatie dat een
inforrnatie-aanbieder een auteursrechtinbreuk pleegt, maar ook op de situatie dat hij
anderszins onrechtmatig handelt. Dat de positie van de Intemetaanbieder voorrang
heeft boven de ratio van de afzonderlijke onrechtmatige gedraging lijkt dus gelding
te hebben voor aile civiele onrechtmatigheden, met andere woorden horizontale
gelding te hebben binnen het onrechtmatige daadsrecht. De rechtbank heeft daarmee
mijns inziens de juiste lijn uitgezet.
De vraag is of dit model ook een goed uitgangspunt is voor het strafrecht. Een
benadering waarin de positie van de intermediair op de voorgrond wordt geplaatst is
niet nieuwin het strafrecht. Ten aanzien van de drukker en de uitgever voorziet het
Wetboek van Strafrecht reeds in een beperkte horizontale regeling." De regering
wilde deze regeling graag uitbreiden tot aile tussenpersonen in de verspreiding en
openbaarrnaking van informatie (waaronder ook de Intemetaanbieders) en heeft
daartoe de regeling voor de uitgever veralgemeend en als voorstel opgenomen in het
wetsvoorstel Computercriminaliteit II. De achterliggende visie is dat de ratio van
deze regeling - voorkomen dat aansprakelijkheid van tussenpersonen leidt tot een
chilling effect - niet aileen opgaat voor uitgevers en drukkers, maar voor aile
tussenpersonen. De regering heeft deze regeling later weer uit het wetsvoorstel
verwijderd, omdat zij onverenigbaar bleek met de destijds in voorbereiding zijnde
Richtlijn inzake elektronische handel. De voorgestelde regeling is derhalve om
forrneel juridische redenen ingetrokken en niet omdat er inhoudelijke bezwaren
bestaan tegen een regeling die de positie van een tussenpersoon als uitgangspunt
heeft. De positie van een intermediair in relatie tot de inforrnatievrijheden is
daarmee een ratio van tenminste even zwaar gewicht als de ratio's die aan afzonder-
lijke delicten ten grondslag Jiggen.
Het belang van de traditionele ratio's kan soms gemitigeerd worden met het oog op
de Intemetomgeving. Ratio's die voor traditionele interrnediairen opgaan hoeven
geen gelding te hebben voor Internetaanbieders. Het onderscheid tussen openbaren
(niet-vervolgbaarheid ex art.53 Sr) en verspreiden (in het belang van openbare orde
reeds strafbaarheid bij emstige reden om te vermoeden) is vooral van belang in de

6 Zieart.53,54,418,419,420Sr.
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context van de traditionele drukpers.' In de Intemetomgeving vervaagt het verschil
tussen openbaren en verspreiden. Het feit dat de kinderpomografische aard in art.
240b Sr een geobjectiveerd bestanddeel is kan in verband gebracht worden met de
directe 'zichtbaarheid' van 'papieren' kinderpomografie. Met andere woorden, ook
hier zien we een ratio die wei opgaat voor de 'papieren' omgeving maar niet of in
veel mindere mate voor de Intemetomgeving. Ratio's kunnen derhalve niet los
gezien worden van de context waarin de betreffende bepaling wordt toegepast.
Met betrekking tot de on line/off line dichotomie kan het volgende worden opge-
merkt. In de nota WES werd nog uitgegaan van een quasi gelijkstelling van de on
line en de off line wereld." In de 'Notitie internationalisering en recht in de informa-
tiemaatschappij' is dit uitgangspunt al sterk genuanceerd." De benadering van de
Intemetaanbieder mag afwijken, indien zijn positie daartoe aanleiding geeft. Met
betrekking tot de Internetaanbieder kunnen mijns inziens een aantal omstandighe-
den genoemd worden die de Internetaanbieder onderscheiden van traditionele
intermediairen. Op het Internet is bijvoorbeeld sprake van schaalverkleining ten
opzichte van de traditionele wereld. Een Internetaanbieder ziet zich geconfronteerd
met zeer groot aantal kleine informatie-aanbieders. Een traditionele verspreider kan
nog weI eens afgaan op de goede naam van een uitgever; controles van informatie-
producten afkomstig van een dergelijke uitgever kunnen zonder veel risico achter-
wege gelaten worden, waardoor de controle-inspanningen enorm verlicht kunnen
worden. Een Intemetaanbieder kan niet van dergeJijke 'schaalvoordelen' profiteren.
Dit is met name van belang omdat het volume aan informatie waarmee een Interne-
taanbieder te maken heeft vaak groot is.!" In de tweede plaats speelt de demateriali-
sering de Internetaanbieder parten. Bij papieren edities is soms het onrechtmatige
karakter in een oogopsJag te onderkennen. Informatie die in bits en bytes op een
server staat vergt tenminste bewuste handelingen om waarneembaar Ie worden
gemaakt. Voorts kan erop gewezen worden dat het elektronisch verkeer sneller
verloopt." De omloopsnelheid van informatie is in een Internetomgeving hoog.
Tenslotte moet vermeld worden dat bij een Intemetaanbieder aile delicten samenk-
omen. Ais gevolg van deze bijzonderheden is een Internetaanbieder niet in staat
controles uit te voeren op een zelfde wijze als traditionele intermediairen doen.
Concluderend, kan gezegd worden dat informatie-intermediairen een bijzonder
positie innemen die een bijzondere regeling rechtvaardigen. Onder de informatie-
intermediairen neemt de lntemetaanbieder dan nog een enigszins aparte positie in.
Een aparte horizon tale regeling voor de Intemetaanbieder is derhalve verdedigbaar.

7 Blijkens de Mernorie van Toelichting bij Cornputercriminaliteit 11vindt de regering dit onderscheid
zelfs voor de 'papieren'orngeving achterhaald. Bran: Kamerstukken 1/ 1999/2000,26671, nr.3, p.9,

8 Kamerstukkenll1997/98, 2S 880, nr.2, p.S.
9 Kamerstukken 1/2000/0 I, 2S 880, nr.1 0, p.II-l3.
10 Hugenholtz 1998, p. 228.
I I Koers 1998, p.d l.
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11.6 Horizontale regelingen

Hiervoor werd aangegeven dat een horizontale regeling wellicht een oplossing kan
bieden voor enkele onvolkomenheden van het huidige recht en dat er reden is niet
teveel gewicht toe te kennen aan bezwaren die tegen een horizontale regeling over
Internetaanbieders ingebracht zouden kunnen worden. Met de vaststelling dat een
horizontale benadering een oplossing zou kunnen bieden voor die onvolkomenhe-
den, is natuurlijk nog niet gezegd hoe een dergelijke horizontale regeling moet
worden vormgegeven. Daartoe behandel ik hier een drietal benaderingen van de
inrichting van een horizontale regeling.
In de eerste plaats ga ik in op de regeling in de Richtlijn inzake elektronische
handel. Er wordt bezien in hoeverre zij de terughoudendheid waarborgt die bij
aansprakelijkstelling van een Internetaanbieder betracht moet worden en in hoeverre
zij de zorgvuldigheid in de omgang met conflicten bevordert. Daarbij wordt tevens
aandacht besteed aan de verhouding tot het huidige recht. In de tweede plaats wordt
bezien wat de merites van een benadering zijn, die formele zorgvuldigheid centraal
steIt. In deze benadering staat niet het inhoudelijke oordeel van de Intemetaanbieder
over de inhoud centraal, maar de naleving van bepaalde formele zorgvuldigheidsre-
gels. Tenslotte wordt bezien hoe een instantie of expertisecentrurn de Internetaan-
bieder inhoudelijk kan ondersteunen bij zijn beslissing over de rechtmatigheid van
inhoud.

11.6.1 De Richtlijn inzake elektronische handel.

Zoals uit het voorgaande blijkt moet naar mijn mening de bijzonderheden van de
positie van de Internetaanbieder een belangrijk uitgangspunt zijn bij de vormgeving
van de aansprakelijkheid. De richtlijn stelt de positie van de Intemetaanbieder
centraal door een eenvormige wetenschapsstandaaid te introduceren, waar in het
nationale Nederlandse recht veelvormigheid bestaat." De vraag is echter of de
richtlijn weI het meest geschikte criterium heeft gekozen. Daadwerkelijke kennis is
als standaard wellicht iets te restrictief, omdat het onvoldoende ruimte laat om met
eventuele toekomstige ontwikkelingen in de positie van de Intemetaanbieder
rekening te houden.
De richtlijn 'stirnuleert' kennisgevingen. Dit is van direct belang voor de verhou-
ding met de informatievrijheden. Het is immers niet geheel duidelijk hoe het
criterium van 'daadwerkelijke kennis' in de praktijk zal worden toegepast. Met
andere woorden, welke criteriumfiguur wordt gekozen bij de vaststelling van
daadwerkelijke kennis. Is de persoon die als maatstaf fungeert een ieder dan zal bij
redelijke twijfel niet zo snel aangenomen worden dat een Intemetaanbieder kennis
heeft. Stelt men hogere eisen dan za! een Internetaanbieder al sne! in de verleiding

12 Oat gaat overigens weer in zoverre niet op dat voor schadevergoedingsvorderingen een ander
maatstaf wordt gehanteerd en voor toegangsaanbieders in het geheel geen wetenschap wordt geeist,
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komen om het zekere voor het onzekere te nemen en informatie te verwijderen. Dat
in het laatste geval druk op de informatievrijheden kan ontstaan is duidelijk.
Tegelijkertijd is duidelijk dat de richtlijn niet kan vaststellen op welke wijze de
rechter wetenschap bij de Internetaanbieder vaststelt. Dit zou de rechter te zeer
beknotten in zijn mogelijkheden om in een concrete casus rekening te houden met
de bijzonderheden van het betreffende rechtsgebied, het betreffende delict en
belangen, zoals de informatievrijheden. Derhalve zij opgemerkt dat het belang van
het vastleggen van een wetenschapsstandaard niet overschat moet worden. Het is
steeds de rechter die een nadere invulling geeft aan de wetenschapsstandaard.
Van beJang is echter ook dat er mechanismen of structuren, worden ontwikkeld die
Internetaanbieders in staat stelJen beter hun positie te bepalen in geschillen over een
informatie-aanbod en op een zorgvuldiger manier om te gaan met informatie-
aanboden. In dit opzicht heeft de richtlijn weinig te bieden. De wijze waarop
Internetaanbieders invulling moeten geven aan hun aansprakelijkheid, wordt vrijwel
geheel overgelaten aan zelfregulering.

11.6.2 Formele zorgvuldigheid

Deze benadering berust op de volgende gedachte. De Internetaanbieder zit tussen
partijen met conflicterende aanspraken, Hij kan zijn dilemma oplossen door de
aanspraken op hun juiste juridische merites te waarderen. Zijn probleem is echter
dat dit niet altijd even eenvoudig is. Soms is het nu eenmaal buitengewoon moeilijk
'te voorspelJen' wat een rechter die later over het geschil komt te oordelen zal
beslissen. In sommige gevalJen kan het bovendien al te streng zijn om een Interne-
taanbieder aansprakelijk te oordelen, enkel en aileen omdat hij het oordeel van de
rechter niet juist heeft voorspeld. Het idee is dat een Internetaanbieder die 'zorgvul-
dig' te werk is gegaan niet uitsluitend af'gerekend zou moeten worden op het
evaluatie-resultaat, maar dat voor de zorgvuldigheid die hij bij de omgang met de
conflicterende aanspraken heeft betracht, een belangrijke plaats moet worden
ingeruimd. Een wettelijke regeling voorziet expJiciet in de mogelijkheid dat een
lnternetaanbieder die zich aan bepaalde formele zorgvuldigheidsverplichtingen
houdt niet aansprakelijk is. Met 'formeel' wordt in dit verband bedoeld dat hij zich
geen inhoudelijk oordeel hoeft te vormen over de legaliteit van het inforrnatie-
aanbod in kwestie om aan de zorgvuldigheidsverplichtingen te kunnen voldoen en
aldus van aansprakelijkheid bevrijd te worden. Hij hoeft slechts aan enkele 'formali-
teiten' te voldoen. Aldus wordt het evaluatie-probleern van de Internetaanbieder
opgelost. Dit is een afwijking van zowel het strafrechtelijk als civielrechtelijk
aansprakelijkheidsrecht, waarin de Internetaanbieder juist wordt afgerekend op het
inhoudeJijke evaluatie-resultaat.
Het belangrijkste voorbeeld van deze benadering is het Amerikaanse Notice-and-
take-down regime van de Digital Millennium Copyright Act (hierna: DMCA). Ook
de ingetrokken regeling over de niet-vervolgbaarheid van tussenpersonen in de
voorgestelde wet Computercriminaliteit II kan als voorbeeld van deze benadering
dienen. Omdat laatstgenoemde regeling is ingetrokken wordt hier volstaan met het
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bespreken van de regeling in de DMCA. Deze regeling heeft weliswaar slechts
betrekking op het auteursrecht en is dus geen horizontale regeling, maar zij demon-
streert dit type benadering goed. Bovendien bestaat al enige praktijkervaring met de
DMCA.
Centraal in de regeling van de DMCA staat de kennisgeving (notification) die een
auteursrechthebbende of diens vertegenwoordiger aan een service provider kan
sturen. De DMCA geeft aan welke gegevens in een kennisgeving opgenomen
moeten worden om als zodanig te kunnen gelden; het gaat om gegevens zoals een
handtekening van de rechthebbende of diens vertegenwoordiger, een aanduiding
van het werk waarop inbreuk wordt gemaakt, een aanduiding van het inbreuk
makend materiaal, contactinforrnatie van de klager, een verklaring dat het gebruik
vall het betreffende materiaal ongeoorloofd is en een verklaring dat de in de
kennisgeving opgenomen inforrnatie op waarheid berust. De service provider die
een dergelijke formele kennisgeving ontvangt dient het betreffende materiaal te
verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk maken, bijvoorbeeld door het verwijde-
ren van een hyperlink. De service-provider moet bovendien prompt de abonnee
wiens materiaal is verwijderd of ontoegankelijk gemaakt waarschuwen, zodat deze
de gelegenheid heeft op de kennisgeving te reageren. De abonnee kan daartoe een
zogenaamde counternotice uitbrengen aan de service provider, waarin hij aangeeft
dat de verwijdering of blokkering naar zijn beste overtuiging ten onrechte is
geschied. De service provider speelt de countemotice onmiddellijk door aan de
klager. Deze heeft vervolgens tien dagenom een vonnis te verkrijgen, waarin de
rechter verdere inbreuk door de abonnee verbiedt. Laat hij deze tien dagen ong-
ebruikt verstrijken, dan zal de service provider tussen de tien en veertien werkdagen
na ontvangst van de counternotice het materiaal weer on line brengen. De service
provider die deze procedure naleeft is niet aansprakeJijk voor auteursrechtinbreuk.
Tevens is voorzien in een spiegeJbeeldige vrijstelling van de aansprakelijkheid die
kan voortvloeien uit het verwijderen of ontoegankelijk maken van materiaal door de
service provider.
Wat levert een evaluatie vanuit het hiervoor genoemde kader op? Vanuit het
perspectief van rechtszekerheid heeft bovenstaande regeling de Internetaanbieder
veel te bieden. Hij hoeft zich zelf geen inhoudelijk oordeel te vormen over de
gegrondheid van een kennisgeving en loopt dus geen evaluatie-risico, Zolang hij de
formaliteiten van de regeling inachtneemt, is hij is niet aansprakeJijk voor auteurs-
rechtinbreuk, noch voor schade die voortvloeit uit het weghalen of blokkeren van
inforrnatie op zijn systeem. Als een Internetaanbieder een kennisgeving ontvangt
die kennelijk ongegrond is, dan kan hij - als hij dat zelf wil - geen gehoor gegeven
aan het verzoek om de informatie weg te halen dan weI te blokkeren. Hij kan zich
dan uiteraard niet meer beroepen op de vrijstellingen van aansprakeJijkheid die in de
DMCA zijn voorzien. Hem staan weI aile verweren die in het commune Amerikaan-
se auteursrecht mogelijk zijn ter beschikking. Let weI dit is als de Internetaanbieder
er vrijwillig voor kiest niet van de mogeJijkheden van de DMCA gebruik te maken,
De regeJing is terughoudend in die zin dat een Internetaanbieder zich relatief
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eenvoudig aan aansprakelijkheid kan onttrekken. Hoe zich de regeling tot de
inforrnatievrijheden verhoudt komt nu aan de orde.
Houdt de regeling weI voldoende waarborgen in voor een zorgvuldige omgang met
de belangen van derden, zoals auteursrechthebbenden en inforrnatie-aanbieders? De
Internetaanbieder hoeft een kennisgeving inhoudelijk niet te toetsen. In de praktijk
gebeurt dat dan ook vrijwel nooit." De belangrijkste waarborg tegen chicaneuze
kennisgevingen schuilt in de mogelijkheid van de counternotice. Op het moment dat
een informatie-aanbieder aan een counternotice toekomt, is zijn inforrnatie-aanbod
echter al van het Internet verwijderd of ontoegankelijk gemaakt. Aileen door
positieve actie van de informatie-aanbieder kan de inforrnatie dan weer on line
worden gebracht. In de ervaring van Yahoo vallen ongeveer vijf procent van de
uitgebrachte kennisgevingen onder de verdenking ongefundeerd te zijn; het gaat dan
meestal om pogingen door middel van het auteursrecht een onwelgevallige uiting te
onderdrukken." In verreweg de meeste gevallen blijken inhoudaanbieders geen
counternotice te sturen. In de gevallen waar dat weI gebeurt is de inhoudaanbieder
meestal een grotere onderneming die de nodige juridische spierkracht kan mobilise-
ren en die haar zaak met goede argumenten kan onderbouwen. Naar Nederlandse
begrippen smaakt deze regeling waarin een inforrnatie-aanbod 'standaard' off line
wordt gebracht toch een beetje naar eigenrichting. Degene die de kennisgeving
verstuurt, kan zonder voorafgaande toetsing door een derde en zonder rechterlijke
tussenkomst de verwijdering of blokkering van informatie bewerkstelligen. Het feit
dat art. 17 USC 512(f) voorziet in aansprakelijkheid voor schadevergoeding voor de
degene die een kennisgeving naar een service provider stuurt, waarin hij opzettelijk,
maar tegen beter weten in doet voorkomen, dat bepaald materiaal of een activiteit
inbreuk makend is, doet daaraan mijns inziens niet af.
De Nederlandse rechter is bijvoorbeeld erg terughoudend met verschijnings- en
publicatieverboden. Er moet duidelijk zijn wat precies wordt verboden en dan nog
wil de rechter slechts ingrijpen in ernstige gevallen." Het onderdrukken van een
informatie-aanbod kan slechts geschieden, als dit met voldoende waarborgen over
de gegrondheid van de onderliggende klacht is omgeven. Indien een regeling cen
provider die aan bepaalde feitelijke voorwaarden voldoet, bevrijdt van aansprake-
Iijkheid zoals de DMCA doet, dan zal er tenminste voor gezorgd moeten worden dat
het verwijderen en blokkeren van informatie slechts geschieden, als de vaststelling
van de gegrondheid van de klacht, op basis waarvan dit geschiedt, voldoende
robuust is.

13 Oktay & Wrenn 1999, p.17.
14 Oktay & Wrenn 1999. p.17.
15 de Meij e.a. 2000, p.99.
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11.6.3 Een instantie velt een aardeel aver de inhoud.

Principe, relatie tat de gesignaleerde problemen
Het idee is dat de zorgvuldigheid waarmee een beslissing naar aanleiding van een
kennisgeving wordt genomen en de rechtszekerheid van de Internetaanbieder zijn
gediend door een instantie in het leven te roepen die voldoende juridische en
technische bekwaarnheid bezit om een gezaghebbende uitspraak te doen over de
steekhoudendheid van een kennisgeving. Deze instantie zou in het kader van
zelfregulering tot stand kunnen komen. Zo is bijvoorbeeld voorstelbaar dat meld-
punten uitgroeien tot een dergelijke instantie. Het klinkt eenvoudig, maar de
uitwerking ervan werpt vele juridische en praktische vragen op: zijn de uitspraken
van een instantie bindend of hebben zij slechts de status van advies? Als zij bindend
zijn hoe wordt die binding dan verwezenlijkt? Bij wie berust de verantwoordelijk-
heid voor de reactie op een kennisgeving? Bij de Internetaanbieder of bij de
instantie? In het verlengde daarvan ligt de vaag wie aansprakelijk is voor een
onjuiste reactie. Welke betekenis hebben de uitspraken, indien het geschil in een
later stadium aan de rechter worden voorgelegd?

Uitgangspunten
De verantwoordeIijkheid voor het handhaven dan weI beeindigen van een
informatie-aanbod dient rnijns inziens bij de Internetaanbieder te blijven berusten.
De Internetaanbieder is degene die feitelijk in staat is een informatie-aanbod te
handhaven dan wei beeindigen, Hij neemt een te central plaats in om hem van zijn
verantwoordelijkheid te ontheffen. Aan het uitgangspunt van verantwoordeIijkheid
voor eigen gedrag moet niet getornd worden, behoudens dwingende argumenten om
een andere keuze te maken. Van andere partijen (degenen die bezwaar hebben en de
informatie-aanbieders) mag ook verwacht worden dat zij hun verantwoordeIijkheid
nemen en dat zij opkomen voor hun eigen belangen. Waar nodig dient het nemen
van eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd te worden. Dit is bjoorbeeld het geval
bij 'kleinere' informatie-aanbieders. Voor het overige dient ervoor gewaakt te
worden dat procedures zo eenvoudig mogeIijk bIijven. Een dergeIijke sobere opzet
is gemdiceerd in verband met de snelheid en het grote volume aan zaken.

Reguleringsvorm
In de eerste plaats is te den ken aan een vorm van zelfregulering met de overheid op
de achtergrond. De gekozen oplossing dient laagdrempelig te zijn. De instantie dient
mede om de positie van kleinere partijen te versterken. Daarnaast is gezien de
gewenste snelheid en het potentieel grote volume aan zaken van belang dat flexibel
kan worden ingespeeld op ontwikkeIingen. Zelfregulering levert in dit opzicht het
beste uitgangspunt op. Een zekere betrokkenheid van de overheid op de achtergrond
is gewenst. De regulering raakt immers aan fundamentele belangen als de informa-
tievrijheden en de open bare informatievoorziening.

Uitwerking
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Een eerste keuze is die tussen een adviserende instantie en een instantie die een
bindend oordeel geeft. In geval van advies is de Internetaanbieder in beginsel vrij te
handelen, zoals hem goed dunkt. Hij is niet gebonden aan het advies. Het idee van
een bindend oordeel is minder eenvoudig en verdient enige uitleg. Ik be perk mij
hier tot binding op basis van contract. Het bij wet verheffen van een instantie tot een
soort rechterlijke instantie is een dermate ingrijpende stap dat deze buiten het bestek
van dit boek valt.
Het idee is dat de Internetaanbieder zich in het kader van zelfregulering contractueel
verbindt de uitspraken van de instantie na te leven. De Internetaanbieder lever!
hierdoor iets van zijn 'vrijheid' in. Hij zal daarvoor iets terug willen zien. Het Jigt
voor de hand dat als hij als wederprestatie voor zijn commitment aan de uitspraken
van de instantie zal willen dat de uitspraak hem rechtszekerheid biedt.
Hoe kan dit verwezenlijkt worden? Daarvoor wordt hier onderscheid gemaakt
tussen het strafrecht en het civiele auteursrecht. Voor een conflict dat in de straf-
rechtelijke sfeer ligt zal een Internetaanbieder niet vervolgd willen worden voor
hetgeen hij ter uitvoering van de uitspraak van de instantie verricht, zoals bijvoor-
beeld het handhaven van een (vermeend) kinderpornografische afbeelding. Dit lijkt
slechts mogelijk te zijn als het Openbaar Ministerie zich vooraf ook committeert.
Dat wil zeggen dat het Openbaar Ministerie toezegt haar bevoegdheid om tot
vervolging over te gaan slechts aan te wenden in overeenstemming met het oordeel
van de instantie, dan weI daartegen binnen een van tevoren vastgestelde termijn in
rechte op te komen. De Internetaanbieder verkrijgt zo in beperkte tijd de zekerheid
van een onaantastbare uitspraak dan wel de duidelijkheid dat de rechtsstrijd op korte
termijn wordt voortgezet. Dit zal echter op zijn minst vergen dat wordt voorzien in
een nieuwe rechtsgang tegen de uitspraak van de instantie. Belangrijker is uiteraard
of het Openbaar Ministerie er toe kan overgaan een publieke taak (beslissingen over
vervolging) - mede - over te laten aan een particuliere instantie. Zelfs als een
(publieke) discussie hiervoor het groene licht zou geven, blijft niettemin het succes
van een dergelijke onderneming afhankelijk van de instemming van het Openbaar
Ministerie. Als zij haar bevoegdheidsuitoefening zou willen beperken ten gunste
van een instantie, dan doet zij dat waarschijnlijk niet voor aile delicten en slechts op
basis van geval-tot-geval-beslissingen. Juist in de zaken waar het meest op het spel
staat, zal het Openbaar Ministerie om duideJijke redenen terughoudendheid willen
betrachten.
In civiel-auteursrechtelijke verhoudingen zou de conflictresolutie door de instantie
de vorm van een arbitrage kunnen aannemen. Dit vereist dat alle partijen, maar in
dit geval met name ook de auteursrechthebbende vooraf instemt met de arbitrage. In
civielrechtelijke verhoudingen is een bindend oordeel gemakkelijker te realiseren.
Zoals uit met name uit het strafrechtelijk deel blijkt zitten er nogal wat haken en
ogen aan het realiseren van een instantie die een bindend oordeel geeft. Bij de
huidige stand van zaken is het mijns inziens van groot belang meer zicht te krijgen
op de praktijk rond kennisgevingen en de reacties van Internetaanbieders daarop.
Dit brengt mee dat op dit moment een instantie die slechts adviezen geeft de
voorkeur geniet. Dit is een lichtere vorm van zelfregulering, die op eenvoudigere
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wijze - ook horizontaal - te realiseren is. Indien in een zekere vorm van openbaar-
heid wordt voorzien, dragen de adviezen bij aan een beter begrip van en inzicht in
de materie. Op basis van dit inzicht kan dan blijken of er behoefte bestaat aan een
verdergaande vorm van zelfregulering, in het bijzonder aan uitspraken van de
instantie die een bindend karakter hebben.

Een adviserende instantie
In de literatuur is voorgesteld een instantie te scheppen waaraan aile kennisgevingen
gericht zouden moeten worden." Deze instantie zou dan de kennisgevingen
onderzoeken en aileen de gegronde aan de Intemetaanbieder doorspelen. Deze
laatste wordt uitsluitend belast met kennisgevingen waarvan de instantie van
oordeel is dat zij gegrond zijn. De tegengehouden kennisgevingen bereiken de
Intemetaanbieder niet en leiden niet tot 'daadwerkelijke kennis' bij de Internetaan-
bieder. 17 Een oplossing waarbij voorbij wordt gegaan aan de Internetaanbieder heeft
mijns inziens echter als nadeel dat juist de persoon is die over belangrijke informa-
tie beschikt, zoals de identiteit van de inhoudaanbieder en loggings over het opladen
van de betreffende informatie, er niet bij wordt betrokken. De Internetaanbieder is
ook degene die een informatie-aanbod kan beeindigen. Mijns inziens brengt de
centrale rol van de Intemetaanbieder juist mee dat hij altijd bij een kennisgeving is
betrokken.
Aan een beslissing door de Internetaanbieder hoeft niet altijd een advies vooraf te
gaan. Slechts als een van de betrokken partijen prijs stelt op een advies, dient mijns
inziens een advies door de instantie gegeven te worden. Het is de eigen verantwoor-
delijkheid van partijen. WeI moet de mogelijkheid om om advies te verzoeken
laagdrempelig zijn, zodat met name ook zwakke partijen een advies kunnen vragen.
Als de instantie een advies geeft, dan moet in ieder geval erin voorzien worden dat
de Internetaanbieder eerst beslist, nadat hij van het advies van de instantie heeft
kennisgenomen.
Een belangrijke vraag is wat er met het informatie-aanbod gebeurt in de tijd die
noodzakelijkerwijze ligt tussen de ontvangst van de kennisgeving door de Interne-
taanbieder en het uitbrengen van de uitspraak door de instantie. Ik zou er in beginsel
voor willen kiezen het informatie-aanbod te handhaven. Dit past bij de voorkeur die
het recht in gevallen van onduidelijkheid heeft voor het handhaven van de status
quo. In het Iicht van de informatievrijheden kan bovendien gewezen worden op de
terughoudendheid die rechters betrachten bij het opleggen van een publicatie- of
verspreidingsverbod. Tegelijkertijd is weI van belang dat de procedure van kennis-
geving tot uitspraak snel verloopt. In gevallen van auteursrechtpiraterij kan bijvoor-
beeld de schade snel oplopen. Een materieelrechtelijk punt is of deze gang van
zaken in overeenstemming is art. 14 lid 1 Richtlijn inzake elektronische handel. De

16 Julia-Barcelo & Koelman 2000, p.237.
17 Degene die bezwaar heeft tegen een informatie aanbod kan zich natuurlijk altijd rechtstreeks

wenden tot de lnternetaanbieder.
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Richtlijn eist immers dat informatie prompt wordt weggehaald. Dit kan problemen
opleveren in geval een kennisgeving volledig is en de onrechtmatigheid van het
informatie-aanbod waarop de kennisgeving wijst onrniskenbaar is. In dit opzicht is
wellicht een aanpassing aan de Richtlijn nodig. Dit zou bij de evaluatie van de
richtlijn aan de orde gesteld kunnen worden.
Het moet rnijns inziens volledig mogelijk blijven de rechter om een uitspraak te
vragen over een informatie-aanbod. Indien een kort geding wordt aangespannen al
voordat advies is uitgebracht, kan de instantie overwegen haar advies op te schorten
tot na de uitspraak van de rechter.

Zorgvuldigheid
Het probleem in de huidige situatie is dat het voor de Internetaanbieder relatief
eenvoudig is bij geringe twijfel een informatie-aanbod te beeindigen. Een advies
van de instantie werpt uiteraard geen absolute drempel op tegen het de beeindiging
van een informatie-aanbod door de Internetaanbieder. Toch kan een advies van een
instantie bijdragen aan een oplossing. In de eerste plaats moet bedacht worden dat er
veel verbeterd zou zijn, als inhoudaanbieders alerter zouden reageren op beein-
diging van hun informatie-aanbod door de Internetaanbieder. De oplossing ligt hier
mijns inziens in de eigen verantwoordelijkheid van de inhoudaanbieder. Doordat
een Internetaanbieder bij het doorgeven van een ontvangen kennisgeving aan de
inhoudaanbieder wijst op de mogelijkheid van advies wordt het nemen van de eigen
verantwoordeIijkheid een zetje geven. Het is in zekere zin een probleem van
bewustwording. Een advies van een instantie is bovendien een laagdrempeJige
manier voor de inhoudaanbieder zich sterker te maken jegens de Internetaanbieder.
In de tweede plaats kan erop worden gewezen dat de Intemetaanbieder beter
gemformeerd zijn beslissingen neemt.
Een bezwaar is mogelijk dat informatie wordt verwijderd, voordat de rechter een
uitspraak heeft gedaan over de legaliteit ervan. Het oordeel over de bezwaarlijkheid
daarvan hangt mijns inziens samen met de zorgvuldigheid die bij het nemen van de
beslissing voorafgaand aan de rechterlijke uitspraak wordt betracht. Door inschake-
ling van een instantie worden zorgvuldiger beslissingen mogelijk. Daarnaast is van
belang, of er sprake is van een eenvoudige dan weI moeilijke zaak. Bij eenvoudige
zaken weegt het bezwaar van het ontbreken van rechterlijke tussenkomst minder
zwaar en het on line blijven van vrijwel zeker onrechtmatig materiaal zwaarder.
Moeilijker zaken daarentegen lenen zich niet voor snelle afdoening en vragen om
een zorgvuldigere benadering. De zorgvuldigheid die de instantie aan de dag legt
brengt in een dergelijk geval mee, dat de instantie terughoudender is met adviezen
om informatie te verwijderen.

Rechtszekerheid van de Internetaanbieder
De rechtszekerheid voor de Internetaanbieder neemt toe. Er zijn duidelijke procedu-
res en afspraken en indien een Internetaanbieder handelt overeenkomstig het advies
wordt zijn aansprakelijkheidspositie sterker. Anderzijds is de regeling tevens gericht
op het mondiger maken van inhoudaanbieders, hetgeen voor Internetaanbieders in
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de praktijk tot scherpere conflicten leidt en mogelijkerwijze tot een 'gevoel' van
meer onzekerheid leidt. Dit is echter niet meer dan de prijs voor meer zorgvuldig-
heid en een beter waarborgen van de informatie-vrijheden.

De aansprakelijkheid van de lnternetaanbieder
De Internetaanbieder is beter gemformeerd als hij zijn beslissing neemt. Hierin zit
een kwantitatief argument. De Internetaanbieder neemt wellicht vaker een beslissing
die overeenkornt met wat een rechter later oordeelt. Niettemin kan niet volledig
worden uitgesloten dat een rechter achteraf anders oordeelt dan de Internetaanbie-
der. Heeft een Internetaanbieder gehandeld in overeenstemming met een - achteraf
onjuist gebleken - advies dan kan hij zich wellicht beroepen op dwaJing, dan wei het
ontbreken van een verwijt wegens zorgvuldig handelen. In hoeverre een dergelijk
beroep succesvol is, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de
duidelijkheid van het advies. In die zin wordt zijn positie sterker. Handelt hij in
weerwil van een - achteraf onjuist gebleken - advies dan is hij aansprakelijk. Zonder
advies zou de Internetaanbieder in deze situaties ook aansprakelijk zijn geweest.

De aansprakelijkheid van de instantie
De aansprakelijkheid van de instantie is die van ieder adviseur. Ais het gaat om
auteursechtelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor gederfde advertentie-
inkomsten zou eventueel een stroppenpot gevormd kunnen worden om de risicos
van verkeerde beslissingen af te wenden.

Conclusie
De voordelen van een adviserende instantie zijn mijns inziens 31s voigt samen te
vatten. Het advies strekt in de eerste plaats tot inhoudelijke ondersteuning van de
Internetaanbieder en vergroting van de zorgvuldigheid die bij de omgang met
kennisgevingen wordt betracht. In de tweede plaats leiden adviezen en hun publica-
tie tot een ruimer begrip van problemen die bij de reactie op kennisgevingen een rol
spelen. In de derde plaats biedt het handvaten voor inforrnatie-aanbieders om zich
sterker te maken jegens de Intemetaanbieder. Dat komt de publieke informatievoor-
ziening en de informatievrijheden ten goede. Tenslotte kan een advies een beperkte
ondersteunende ral spelen in het geval een Internetaanbieder in een rechtsstrijd met
betrekking tot de betreffende informatie wordt betrokken.

11.7 Slot

De besproken regelingen hebben ieder hun eigen voor- en nadelen. De regeling in
de Richtlijn inzake elektronische handel legt de nadruk op de bijzondere positie van
een Internetaanbieder en beperkt zijn aansprakelijkheid. Zij heeft echter weinig oog
voor de dynamiek in Intemetdiensten en geeft weinig handvaten voor toekomstige
ontwikkelingen. De formele zorgvuldigheidsbenadering houdt de Internetaanbieder
verre van de inhoudelijke kanten van de zaak. De aansprakelijkheid van de Interne-
taanbieder houdt echter een zekere waarborg in voor een zorgvuldige omgang met
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conflicten over informatie. Deze waarborg valt weg in de benadering en zal mijns
inziens langs enige weg gecompenseerd moeten worden. Het is de vraag of de
besproken regeling van de DMCA daarin wei helemaal geslaagd is. De laatst
besproken regeling - het scheppen van een adviserende instantie - verhoogt de
kwaliteit van de beslissingen, legt de nadruk op betrokkenheid van de inhoudaan-
bieder en maakt de problemen die rond informatie-aanboden bestaan inzichtelijker.
Deze benadering brengt de Internetaanbieder op korte termijn misschien niet zoveel
rechtszekerheid, maar zij geeft van de hier besproken benaderingen de grootste
stimulans aan de rechtsontwikkeling en is daarmee mijns inziens de meest verkies-
lijke. Hoe de ontwikkelingen met betrekking tot aansprakelijkheid van Internetaan-
bieders zullen verJopen kan echter slechts de tijd leren.



Samenvatting

Dit boek behandelt de aansprakelijkheid van lnternetaanbieders voor inforrnatie die
door tussenkomst van hun computersystemen wordt verspreid. Door opkomst van
de comrnerciele Internetaanbieder is het voor een ieder mogelijk tegen betrekkelijk
geringe kosten en relatief anoniem informatie te verspreiden. Ais de faciliteiten van
een internetaanbieder rnisbruikt worden om een iIlegaal informatie-aanbod wereld-
kundig te maken, dan bemoeilijken deze schaalverkleining en relatieve anonimiteit
het aanspreken van de inhoudaanbieders. Onder dergelijke omstandigheden komt al
snel de vraag op naar de aansprakelijkheid van de Intemetaanbieder. Niet aileen is
hij een zichtbare partij, maar het kan worden betoogd dat hij door zijn systemen
zonder controles voor gebruik ter beschikking te stellen de randvoorwaarden schept
voor rechtsgoedschendingen op grate schaal. Anderzijds wordt wei geredeneerd dat
een Intemetaanbieder slechts ruimte ter beschikking stelt en hij geen bemoeienis
heeft met, noch verantwoordelijkheid draagt voor wat derden via die ruimte
uitdragen. Kernachtig: de Internetaanbieder heeft geen boodschap aan de bood-
schap. Deze tegengestelling in visies geeft aanleiding tot de volgende probleernstel-
ling:

Onder welke condities is een Intemetaanbieder aansIJrakelijk voor een informatie-
aanbod dat van een derde afkomstig is?

Ter beperking van de probleemstelling is slechts de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid voor uitings- en verspreidingsdelicten en de auteursrechtelijke aansprakelijk-
heid onderzocht. Dit zijn rechtsgebieden waarin de aansprakelijkheidsvraag van de
Internetaanbieder actueel is.
Ten einde bovengenoemd aansprakelijkheidsprobleern adequaat te behandelen
kunnen een aantal deelproblemen worden onderscheiden. In de eerste plaats moet
duideJijk worden of traditionele strafbepalingen en het traditionele auteursrecht
toegepast kunnen worden in de Intemetcontext, toegespitst op de realiteit van de
Intemetaanbieder. Het bestaande recht op dit punt is irnrners veelal totstand
gekomen in een peri ode waarin het gebruik van computers en computernetwerken
nog niet ingeburgerd was of zelf in het geheel non-existent was. In de tweede plaats
moet bezien worden wat uit het strafrechtelijk en civiel auteursrechtelijk aansprake-
Iijkheidsrecht kan worden afgeleid over de aansprakelijkheid van Internetaanbie-
ders. In het strafrecht zijn rond het daderschap bijvoorbeeld bepaalde leerstukken
ontwikkeld waarvan de toepasbaarheid op het probleem en de situatie van de
Internetaanbieder beproefd dient worden. Tenslotte zijn er enkele buiten het
eigenlijke aansprakelijkheidsrecht gelegen factoren die mede bepalend zijn voor de
aansprakelijkheid van de Internetaanbieder. Het moet onderzocht worden wat hun
invloed precies is. De onderscheiden deelkwesties komen in de verschillende
hoofdstukken aan de orde.
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In het tweede hoofdstuk wordt een korte introductie gegeven in de Internettechniek.
Zij verschaft inzicht in de techniek voor zover dat nodig is voor een goed begrip van
de overige hoofdstukken van dit boek.
In de hoofdstukken drie tot en met vijf worden enige voorbereidende zaken
onderzocht die mede van invloed zijn op de resultaten waartoe het aansprakelijk-
heidsrecht aanleiding geeft. Kenbaarheid en vermijdbaarheid van rechtsgoedschen-
dingen zijn wezenskenmerken van zowel het civiele als het strafrechtelijk aanspra-
kelijkheidsrecht. In hoeverre een illegaal inforrnatie-aanbod voor een Internetaan-
bieder kenbaar is en in hoeverre hij in staat is daartegen op te treden zijn dan ook
vragen die van wezenlijk belang zijn voor de beantwoording van de aansprakeJijk-
heidsvraag. Niettemin is hun evaluatie mede afhankelijk van factoren die buiten het
aansprakelijkheidsrecht zelf liggen. Enerzijds kan gewezen worden op feitelijke of
technische factoren: welke mogelijkheden heeft een Internetaanbieder feitelijk om
illegaal materiaal te onderkennen en ertegen op te treden. Anderzijds zijn er
normatieve aspecten: hoe verhouden controles door Internetaanbieders zich tot de
informatievrijheden, het belang van een goede open bare inforrnatievoorziening en
tot de vertrouwelijkheid van somrnige communicaties? Deze 'voorvragen' vinden
behandeling in de hoofdstukken drie tot en met vijf.
Zo wordt in hoofdstuk drie bezien wat de mogelijkheden voor een Intemetaanbieder
zijn om de inforrnatie van derden te controleren. Bij de huidige stand van technische
zaken kan van een Intemetaanbieder geen waterdichte controle gevergd worden. De
internetarchitectuur is niet toegesneden op het uitvoeren van vergaande controles op
gegevens in transport. Opgeslagen gegevens zijn vaak te omvangrijk en veranderlijk
om enigszins sluitend te controleren. Daarbij is van belang te weten dat het geauto-
matiseerd herkennen van illegale inforrnatie - buiten gevallen waarin deze van
markering is voorzien - nog in zijn kinderschoenen staat.
In het vierde hoofdstuk staat de vraag centraal of een Internetaanbieder kennis mag
nemen van informatie van derden. Zowel in het Wetboek van Strafrecht als in de
Grondwet worden regels gesteld over de beslotenheid van bepaalde communicaties.
De regels van de grondwet zijn mede van belang in de horizontale verhouding
tussen de Internetaanbieder en de zender en ontvanger(s) van verzonden inforrnatie.
Een Internetaanbieder mag in beginsel niet kennis nemen van vertrouwelijke
communicatie die via zijn systeem wordt afgewikkeld. De vraag is echter wat
precies een vertrouwelijke communicatie is in de internetomgeving. In dit boek
wordt verdedigd dat een geobjectiveerde wil blijkend uit adressering een bruikbaar
criterium oplevert.
In het vijfde hoofdstuk wordt onderzocht hoe controle en ingrijpen door een
Intemetaanbieder zich verhouden tot de inforrnatievrijheden. In de eerste plaats
komt een Internetaanbieder - in zijn rol van steunverlener aan de inhoudaanbieder -
zelf een beroep op de inforrnatievrijheden (van art. 10 EVRM) toe. Dat betekent dat
ook bij de vasts telling van de aansprakelijkheid van Intemetaanbieders overweging-
en met betrekking tot de informatievrijheden een rol mogen en zelfs moeten spelen.
Het aansprakelijkheidsrecht moet niet leiden tot vormen van controle door een
Intemetaanbieder die neerkomt op een chilling effect. Contro!e en onzekerheid over
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de juridische waardering van informatie-aanboden leiden tot een chilling effect op
vrijheid om informatie via het Internet beschikbaar te stellen.
In het zesde hoofdstuk wordt bezien op welke wijze traditionele tussenpersonen bij
de openbaarmaking en verspreiding van informatie aansprakelijk zijn voor informa-
tie van derden. De aansprakelijkheid van een Internetaanbieder is beter te plaatsen
als men kennis heeft van de aansprakelijkheid van traditionele intermediairen en de
ratio's van die aansprakelijkheden.
In het zevende hoofdstuk worden een aantal strafrechtelijke concepten belicht
vanuit het Internetperspectief. De aansprakelijkheid van Internetaanbieders hangt
imrners nauw samen met de betekenis van concepten als openbaar maken, versprei-
den, tentoonstellen, ten gehore brengen, geschrift, afbeelding etc. De concepten zijn
van essentieel belang voor de toepasbaarheid van 'oude' delictsomschrijvingen in
de 'nieuwe' Intemetcontext. De concepten blijken over het algemeen nog te voldoen
in de Intemetomgeving.
In het achtste hoofdstuk wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Inteme-
taanbieder onderzocht aan de hand van leerstukken over daderschap en schuld.
Daarbij staat centraal dat een Intemetaanbieder zelf geen fysieke handelingen
verricht ter openbaarmaking of verspreiding van informatie van derden. De vraag is
of op hem zorgplichten rusten om in te grijpen. Vanuit verschillende strafrechtelijke
leerstukken is deze situatie benaderd. Deze leerstukken zijn: de oneigenlijke
omissiedelicten, het functionele daderschap, aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon/provider, medep!ichtigheid en medeplegen en schuld. De gemeenschappelijke
noemer !ijkt te zijn dat op de Intemetaanbieder geen resultaatsverplichting rust in
die zin dat hij zijn systeem 'schoon' moet houden. Een harde uitsluiting van iedere
controle kan er echter niet uit afgeleid worden.
In het negende hoofdstuk is de aansprakelijkheid van internetaanbieders in verband
met auteursrechtinbreuken door derden onderzocht. Zoals in de hoofdstukken zeven
en acht is gebeurt zijn eerste de relevante auteursrechtelijke concepten - openbaar
maken en verveelvoudigen - onderzocht. Het begrip openbaar maken is toepasbaar
in de Intemetcontext. Het verveelvoudigingsbegrip is problernatischer, omdat
onduidelijkheid bestaat over de begrenzing van dit begrip. Na bespreking van de
concepten richt de aandacht zich op het openbaarmakerschap en het verveelvoudi-
gerschap van de Internetaanbieder. De Intemetaanbieder die zich beperkt tot het
verlenen van materiele steun aan de openbaarmaking of verveelvoudiging door een
derde zal in het algemeen niet als openbaarrnaker of verveelvoudiger worden
aangemerkt. Mogelijk is de aanbieder weI aansprakelijk als bevorderaar van
inbreuk. Als basisvoorwaarden voor onrechtmatigheid dient een Internetaanbieder
in staat te zijn tot ingrijpen en op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van de
betreffende informatie, terwijl over de onrechtmatigheid daarvan redelijkerwijze
geen twijfel kan bestaan.
In het tiende hoofdstuk worden enkele bepa!ingen van de Richtlijn inzake elektroni-
sche handel besproken. Op grond van deze richtlijn dienen de lidstaten aanbieder
van diensten van de informatiemaatschappij (waaronder intemetaanbieders) onder
bepaalde omstandigheden vrij te stellen van aansprakelijkheid die voortvloeit uit het



248 SAMENV ATTING

informatie-aanbod van derden. Daamaast bevat de regeling nog een vrijstelling voor
beheerders van (proxy- )caches voor aansprakelijkheid jegens inhoudaanbieders. Of
de bepaling ook vrijstelt tegenover anderen dan inhoudaanbieders (zoals slachtof-
fers van strafbare feiten en auteursrechthebbenden) is onduidelijk.
Het elfde en laatste hoofdstuk be vat een synthese van de voorgaande en een
vooruitblik. Uit de synthese blijkt dat de strafrechtelijke en auteursrechtelijke
aansprakelijkheid zekere gemeenschappelijke basistrekken vertonen. Bij beide
vormen kenbaarheid en vermijdbaarheid de kern van de aansprakelijkheid. Externe
factoren wijzen in beide gevallen in de richting van een zekere terughoudendheid
met aansprakelijkheid. Tegelijkertijd is duidelijk dat een verdergaande ontwikkeling
in de omgang met content niet van het materiele recht aileen is te verwachten.
Derhalve zijn drie wegen om de omgang met content vooruit te brengen verkend: de
benadering van de Richtlijn inzake elektronische handel, de formele zorgplicht en
een adviserende instantie. De richtlijn geeft onvoldoende richting aan toekomstige
ontwikkelingen. De formele zorgplicht geeft de Internetaanbieder rechtszekerheid,
maar het zonder meer ontheffen van de Internetaanbieder van aansprakelijkheid kan
een risico inhouden voor de zorgvuldigheid, waarmee 'verdachte' content tegemoet
getreden wordt. Een adviserende instantie geeft de Intemetaanbieder wellicht
rninder rechtszekerheid dan de tweede benadering, maar zij biedt meer waarborgen
voor een zorgvuldige omgang met content. Bovendien kan publicatie van uitspraken
van de instantie Iicht werpen op het aard en modaliteiten van de geschillen die over
content ontstaan en zodoende een waardevolle bijdrage leverene aan de rechtsont-
wikkeling.



Summary

This thesis deals with the liability of the Internet Service Provider (hereinafter ISP)
for information that is made available by means of his computer system. The rise of
commercial ISPs made it possible for Internet users to disseminate information at
low cost and to do so relatively anonymously. If the ISP's facilities are used for
disseminating illegal information, the anonymity of the content provider makes it
more complicated to hold the content provider liable. It is not surprising that under
these circumstances the question of the liability of the ISP gains in interest. Not
only is he a party that is much easier accessible than the content provider, it can also
be argued that an ISP creates the very conditions under which infringements of
interests protected by law are possible. After all, he makes the necessary facilities
available, but does not check the content that is disseminated through these facili-
ties. On the other hand, it can be argued that the ISP's only function is to make an
infrastructure available, and that he does not interfere with, nor carries responsibili-
ty for what others make available through that infrastructure. To say it succinctly,
the content does not regard him. This clash of points of view gives rise to the
following central definition of the problem of this thesis:
Under what circumstances is an ISP liable for information that is made available to
the public by third parties?
In order to narrow down the definition of the problem, only the criminal liability for
content-dependent offences and the copyright liability have been researched. These
are the areas of law in which the liability problem of the ISP occurs most frequent-
ly. In order to research the problem identified in the definition three subproblem
definitions are distinguished. Firstly, we need to know whether existing statutory
law and existing copyright law can be applied in the Internet context. Existing
statutory law mainly came about at a time when computers were non existent or at a
time when the use of computers and computer networks had not yet become
widespread. Secondly, we need to consider what can be derived from criminal law
and copyright law about the liability of ISPs. In criminal law, for instance, theories
have been developed concerning liability in cases where there is more than one
perpetrator and in cases in which the conduct blamed consists in a failure to act. The
application of these theories to ISPs has been researched. Finally, there are factors
that lie outside the actual law on liability, but that are nonetheless determinative for
the liability of ISPs.
In chapter 2, a brief introduction is given to the Internet technology. It provides
information on the technological side inasmuch as this is needed for a good
understanding of the chapters that follow.
In chapters 3 to 5, some topics of a more preparatory nature are being researched.
The recognisability and avoidability of damage caused by infringements are
characteristic features of liability law in the field of criminal law as well as copy-
right law. To what extent an ISP can recognise the unlawfulness of information and
to what extent he can take action against the unlawful offering of information are
questions of primary importance to the question of liability. Nevertheless, their
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evaluation also depends upon factors that lie outside actual liability law. On the one
hand, one may point to factors of a more factual or technical nature: What options
does an ISP have to recognise unlawful material and take action against it? On the
other hand there are normative aspects: How do checks on content by an ISP relate
to the information freedoms, the interest of a good public information provision and
the confidentiality of communications? These topics are covered in chapters 3 to 5.
Chapter 3 is devoted to the possibilities an ISP has to check the lawfulness of
information that content providers make available to the public. At present, we
cannot expect an ISP to conduct an all encompassing check of his computer system.
The Internet architecture is not tailored for the performance of far-reaching checks
on data that are transported through the Internet. Stored data is often too bulky and
too frequently modified to be subjected to an all-embracing check on lawfulness.
The automated detection of unlawful content - provided it carries no label, marking
it as unlawful - is still in its infancy.
In chapter 4, the central issue is whether an ISP is allowed to take cognisance of
information that is being communicated by third parties. The Dutch Penal Code as
well as the Constitution contain rules on the privacy of certain communications. An
ISP is in principle not allowed to take cognisance of third-party confidential
information that is processed by his computer system. At present, it is unclear which
communications are to be considered confidential in an Internet context. In this
thesis, it is advocated that an intention of confidentiality is the decisive criterion.
This intention can be derived from an 'objective circumstance'. The fact that an
address has been provided is the primary objective circumstance to be taken into
account.
In chapter 5, it is investigated how checks on content and taking action against
unlawful content relate to the information freedoms. In the first place, it should be
noted that an ISP - in his role of facilitator - can invoke the information freedoms of
art. 10 ECHR himself. This implies that considerations concerning the information
freedoms may and even must play a significant role in determining an ISP's
liability. The combination of checks and uncertainty about the correct juridical
evaluation of the lawfulness of information may lead to a situation in which ISPs
remove content, not just in situations in which the unlawfulness is indubitable, but
also in situations in which there is merely a slight doubt as to the content's lawful-
ness. Liability law should not impose upon ISPs the conducting of checks that result
in chilling free speech.
In chapter 6, the liability of a traditional information intermediary as regards making
unlawful information available is researched. The liability of an ISP can, after all,
be better inderstood if there is clarity about their liability and the rationale on which
its determination is based.
In chapter 7, a number of concepts from criminal law are discussed from an Internet
perspective. The liability of an ISP is closely linked to the meaning of concepts such
as 'making available to the public', dissemination, exhibition, performance or
rendition, writings, picture etc. These concepts are of vital importance to the
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applicability of 'old' legal provisions in the new Internet context. The concepts
seem to do very well in the new environment.
In chapter 8 the criminal liability of ISPs is researched in relation to theories about
authorship and negligence. The central issue in this respect revolves around the fact
that an ISP himself does not perform physical actions for the dissemination of third-
party information. The question is whether a duty of care rests on an ISP. The
question is dealt with from the following theories: offences of omission, authorship
in an organisation context, the liability of corporate bodies, complicity and co-
perpetrators and guilt. The common denominator seems to be that an ISP is not
obliged to guarantee that his computer system is 'clean'. A firm exclusion of any
duty of care, however, can not be deduced either.
Chapter 9 is dedicated to the liability of an ISP in relation to copyright infring-
ements by third parties. As in the chapters about criminal liability, attention is first
focused on relevant concepts, in this case the concepts of 'reproduction' and
'making available to the public'. The latter can be well applied in the digital
environment. As to the former, it is unclear what its proper boundaries are in the
digital environment. Having established this, attention is turned to the role of the
ISP. An ISP who confines himself to providing technical facilities for the dissemi-
nation of third-party content will in general not be considered to be a direct infring-
er. Under certain circumstances, however, he may be liable as a contributor to
infringement. Therefore, it is required that the ISP had a real possibility to act and
that he knew of the presence of the very content, while one could not reasonably
doubt the unlawfulness of the content.
In chapter 10, the European Directive on Electronic Commerce is discussed. On the
basis of this directive, Member States are obliged to free providers of information
society services (lSPs included) from liability in certain circumstances. Apart from
this, the directive exempts the holder of (proxy- )caches from liability towards
content providers. Whether this provision also exempts an ISP from liability
towards other parties than content providers (such as victims of criminal offences
and copyright holders) is unclear.
Chapter 11, finally, contains a synthesis of the previous and an outlook on the
future. From the synthesis it follows that criminal liability and copyright liability
show some common features. In both, avoidability and recognisability are the key
concepts to liability. In both cases, external factors point in the direction of a certain
reservedness as regards liability. At same time, it is clear that further progress in
dealing with content should not come from the Jaw alone. Therefore, three ways of
further improvement are explored: the approach of the Directive on Electronic
Commerce, the 'formal' duty of care and the establishment of an advisory body.
Each approach has its advantages and drawbacks. The Directive does not give clear
guidance about the initiatives that could be taken. The formal duty of care gives the
ISP legal security, but it is unclear what guarantees are built in for properly dealing
with content and the interests involved. An advisory body may bring less security to
the ISP, but it is better suited to look after of the interests of the parties involved and
may shed light on the kind of disputes that arise and thus yield information that is
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essential to taking further steps towards improving the way in which complaints are
dealt with.
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