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M.M. Groothuis

Digitale toegankelijkheid voor personen met een
handicap: nieuwe rechtsontwikkelingen
Editorial

Computerrecht 2017/199
Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met
een handicap (UNCRPD) in werking getreden.1 Toegankelijkheid, waaronder digitale toegankelijkheid, is een van de grondbeginselen van dit verdrag (art. 3 en 9).
Nu toegang tot informatie steeds meer met digitale middelen plaatsvindt, is van
belang dat personen met een handicap (beperking) hier ook gebruik van kunnen
maken. Drie recente rechtsontwikkelingen in Nederland en de Europese Unie verdienen in dit licht aandacht.
De eerste rechtsontwikkeling is de aankondiging door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om in een komend wetsvoorstel – het
concept-wetsvoorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur2 – een verplichting voor overheidsinstanties op te nemen om hun websites toegankelijk te
maken voor personen met een beperking.3 Een zodanige wettelijke verplichting
is op korte termijn noodzakelijk in verband met de implementatie van Richtlijn
2016/2102/EU betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.4 Naar mijn opvatting is het positief dat met dit
concept-wetsvoorstel een wettelijke basis voor toegankelijkheid van websites van
overheidsinstanties wordt voorbereid. Wel bepleit ik, aansluitend bij de inbreng in
de internetconsultatie van het College voor de Rechten van de Mens en Stichting
Drempelvrij,5 dat het concept-wetsvoorstel op twee punten wordt aangescherpt.
Ten eerste is het wenselijk aan het concept-wetsvoorstel bepalingen toe te voegen
over toezicht op de verplichtingen inzake digitale toegankelijkheid en bepalingen
over handhaving met bestuurlijke sancties. Ten tweede is een aanvulling van art. 8
van het concept-wetsvoorstel wenselijk. Daarin wordt bepaald dat bestuursorganen en aangewezen organisaties moeten voldoen aan ‘regels met betrekking tot de
werking, betrouwbaarheid en beveiliging van de toegang tot elektronische dienstverlening die zij in stand houden’. In deze bepaling wordt het element ‘toegankelijkheid voor een ieder’ niet genoemd. Het is wenselijk dit element wel expliciet op
te nemen in de wettekst vanwege het grote belang van digitale toegankelijkheid
voor personen met een beperking.
De tweede rechtsontwikkeling die aandacht verdient betreft de inwerkingtreding per 1 januari 2017 van het nieuwe art. 2a, tweede lid, van de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte: een bepaling inzake
een verplichting tot het zorg dragen voor ‘algemene toegankelijkheid’. Dit nieuwe
wetsartikel, dat van toepassing is op aanbieders van goederen en diensten, moet
ervoor zorgen dat eenieder met een beperking toegang heeft tot voorzieningen
en niet meer persoonlijk om een aanpassing hoeft te vragen. Wel is in dit artikel bepaald dat het tot stand brengen van algemene toegankelijkheid niet tot een
onevenredige belasting voor de aanbieder moet leiden. De nieuwe plicht tot zorg
1

2

3
4

5

Rijkswet van 14 april 2016, houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand
gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (United Nations Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)), Stb 2016, 182, Tb. 2007, 169, Tb. 2014, 113.
Dit concept-wetsvoorstel is in januari-maart 2017 in internetconsultatie gebracht: Internetconsultatie.
nl, Wet GDI. De regering is voornemens om bij AMvB krachtens art. 2 van dit concept-wetsvoorstel de
Europese toegankelijkheidstandaard ETSI EN 301 549 aan te wijzen als een verplicht toe te passen standaard (memorie van toelichting p. 11-12).
Kamerstukken II 2014/15, 26643, 366, p. 8-9.
Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, Pb EU, L 327/1. De implementatie-deadline voor deze Richtlijn is 23 september 2018.
Internetconsultatie.nl, Wet GDI, reacties.
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DIGITALE TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP: NIEU WE RECHTSONT WIKKELINGEN

Editorial

voor algemene toegankelijkheid geldt ook voor aanbieders van digitale diensten,
zoals webwinkels, banken, restaurants met menukaart op de website. Ook apps
en andere ICT-toepassingen vallen daaronder.6 Hoe de nieuwe plicht tot algemene
toegankelijkheid in de rechtspraktijk zal worden ingekleurd is nog onzeker.7 Bij het
College voor de Rechten van de Mens is een zaak inzake digitale toegankelijkheid
tegen een bank aanhangig.8 De zaak betreft een klacht van een klant bij deze bank
die stelt dat de mobielbankieren-app van deze bank niet goed bruikbaar is voor
blinden en slechtzienden. Het oordeel van het College in deze zaak wordt in het
najaar van 2017 verwacht en kan richtsnoeren bieden voor de rechtspraktijk bij
de inkleuring van de nieuwe plicht tot algemene toegankelijkheid voor aanbieders
van digitale diensten.
De derde rechtsontwikkeling betreft het voorstel voor een Europese richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en
diensten.9 Dit voorstel, dat thans in behandeling is in het Europese Parlement en
in de Raad10 , moet bijdragen aan het beter functioneren van de interne markt en
tegemoetkomen aan de vraag naar toegankelijke producten en diensten. Harmonisatie vindt plaats met behulp van algemene beginselen die gebaseerd zijn op het
principe ‘ontwerpen voor iedereen’. Het voorstel voor de Richtlijn helpt de lidstaten hun verplichtingen uit hoofde van het UNCRPD na te komen. De EU-lidstaten
worden in het voorstel voor deze Richtlijn verplicht erop toe te zien dat de in de
Richtlijn opgesomde producten en diensten voldoen aan in de bijlagen nader uitgewerkte toegankelijkheidseisen. Onder deze producten vallen o.m. computerapparatuur, geldautomaten, kaartautomaten, incheckautomaten en eindapparatuur
met geavanceerde computerfuncties met betrekking tot telefoniediensten en audiovisuele mediadiensten. Onder de diensten vallen telefoniediensten, audiovisuele mediadiensten, bankdiensten en elektronische handel.
Elk van de drie in het voorgaande beschreven rechtsontwikkelingen kan bijdragen
aan de inkleuring van het recht op digitale toegankelijkheid voor personen met
een handicap zoals verankerd in art. 9 jo. 3 van het UNCRPD. Gezamenlijk commitment aan de doelstelling van digitale toegankelijkheid en inclusiviteit bij alle
betrokken stakeholders – wetgevers, beleidsmakers, ontwikkelaars en aanbieders
van producten en diensten en civil society – is nodig om dit nieuwe fundamentele
recht de komende jaren stapsgewijs vorm te geven.

6

7

8
9
10

D. Houtzager, toespraak ‘Digitale toegankelijkheid als mensenrecht’, presentatie voor het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid, Driebergen 31 mei 2016, www.ncdt.nl/2016/wp-content/
uploads/2016/04/2016-houtzager-vn-verdrag.pdf.
Zie hierover het Besluit algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte,
Stb. 2017, 256. Een kernelement is de ‘geleidelijke verwezenlijking’ van de algemene toegankelijkheid
(art. 3 en 6 Besluit jo. art. 2a Wgbh/cz).
Zitting College Rechten van de Mens 13 juli 2017 – Klacht over handicap/chronische ziekte, www.
mensenrechten.nl/Zittingsagenda/zitting-13-juli-klacht-over-handicapchronische-ziekte.
Brussel, 2.12.2015, COM/2015/0615 final – 2015/0278 (COD).
Legislative Observatory Procedure File 2015/0278 (COD).
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Artikelen

S. Royer & J.J. Oerlemans1

Naar een nieuwe regeling voor beslag op
gegevensdragers
Computerrecht 2017/200

biedingen van de maand” naar zijn cliënteel stuurde, hetgeen bewijs voor drugshandel opleverde.3

Gegevensdragers, zoals smartphones, tablets en
computers, bevatten een schat aan informatie over
hun eigenaars en gebruikers. Ze zijn daarom belangrijke tools in de zoektocht naar de waarheid in
strafzaken. Digitaal bewijs is van groot belang zowel
in cybercrimezaken als bij klassieke misdrijven. De
inbeslagname en het uitlezen van gegevensdragers
brengen helaas ook een verregaande privacy-inmenging met zich mee. In dit artikel bespreken de
auteurs de huidige regelgeving en rechtspraak over
de inbeslagname van gegevensdragers in België en
Nederland. Vervolgens zoomen ze in op de relevante
rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten
voor de Mens. Het artikel eindigt met een aantal
mensenrechtenconforme aanbevelingen voor de
Belgische en Nederlandse wetgever.

1.

Inleiding

Digitaal bewijs wordt steeds belangrijker in strafzaken.
In cybercrimezaken zijn de sporen op de computer van de
verdachte uiteraard cruciaal. Zo nemen speurders in kinderpornozaken tijdens een huiszoeking alle relevante gegevensdragers in beslag om ze te onderzoeken op kinderpornografisch materiaal. Enkele terabytes aan te onderzoeken
informatie is daarbij geen uitzondering. Ook in niet-cybercrime gerelateerde zaken, zoals moord- of drugsonderzoeken, kan digitaal bewijs van belang zijn. Een voorbeeld is te
lezen in een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam,
waarin het Openbaar Ministerie een poging tot moord ten
laste heeft gelegd. De verdachte probeerde haar man van
het leven te beroven door hem te overgieten met terpentine en tijdens zijn slaap in brand te steken. De zoekgeschiedenis op haar smartphone leverde cruciaal bewijs op van
de vereiste ‘voorbedachte rade’ bij moord. Op haar smartphone waren namelijk de veelzeggende zoektermen te vinden: “met terpentine overgieten”, “terpentine verdampt”,
“oorzaak uitgebrande slaapkamer”, “terpentine brand” en
“man steekt dakloze die aan het slapen is in brand”.2 Een ander voorbeeld betreft een drugszaak waarin de Rechtbank
Noord-Nederland expliciet in haar uitspraak opmerkt hoe
de verdachte via WhatsApp prijslijsten van drugs en “aan-

De inbeslagname en het uitlezen van gegevensdragers zoals
smartphones, tablets en computers, vormen een ernstige
inmenging in het recht op privacy van de betrokkene. Die
privacy-inmenging is verregaander dan twintig jaar geleden, vanwege de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan
opgeslagen gegevens en de manier waarop we tegenwoordig onze computers en smartphones gebruiken.
In België en Nederland zijn de afgelopen twee jaren belangrijke arresten gewezen over de inbeslagname van gegevensdragers. Daarnaast zijn er in dit kader enkele wetsvoorstellen geïmplementeerd of in ontwikkeling. In dit artikel staat
de vraag centraal of de recente wijzigingen en voorstellen
een stap in de goede richting zijn. Om die vraag te beantwoorden zetten we eerst de regelingen voor de inbeslagname van gegevensdragers in België en Nederland uiteen.
Vervolgens bespreken we de knelpunten in het licht van
verschillende grondrechten en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM).
Een nieuwe regeling moet uiteraard minimaal aan de vereisten van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (hierna: EVRM) voldoen. We besluiten met vier suggesties om de huidige regeling voor de inbeslagname van
elektronische gegevens en gegevensdragers te verbeteren.
Het artikel behandelt alleen het algemene regime voor de
inbeslagname van gegevensdragers en gaat niet in op de
bijzondere beschermingsmechanismen voor o.a. beroepsgeheimhouders of journalisten.

2.

Tot voor de Wet digitaal speurwerk4 bepaalde de Belgische
strafprocedure niet uitdrukkelijk welke instantie bevoegd
was voor een informaticazoeking. Een informaticazoeking
is het doorzoeken van een gegevensdrager die al dan niet in
beslag is genomen (bijvoorbeeld het uitlezen van de inhoud
van een smartphone). In de rechtsleer heersten verschillende opvattingen over welke instantie bevoegd was om de
inhoud van een gegevensdrager te doorzoeken: elke politie3
4

1

2

Sofie Royer is doctoraatsassistent bij het Instituut voor Strafrecht aan de
KU Leuven. Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden aan eLaw,
het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden.
Rb. Rotterdam 16 mei 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4101. Zie bijvoorbeeld
ook Hof Arnhem 4 mei 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BW4764 waarbij bewijs
in een moordzaak werd geleverd door zoekwoorden als “Walther PPK”,
“Walther PPK onderhoud”, “dood” en “kogel door het hoofd”.
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De inbeslagname van gegevensdragers in
België

Zie Rb. Noord-Nederland 9 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:843 en Rb.
Midden-Nederland 3 januari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:93.
Wet van 25 december 2016 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek
van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van
de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden
met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en
tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken, BS 17 januari 2017
(hierna: Wet digitaal speurwerk). Voor een uitgebreide bespreking van
de vernieuwingen door die wet, zie C. Conings & S. Royer ‘Het verzamelen
en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken’ in: V. Buelens, C. Conings
(e.a.), Verslagboek permanente vorming 2016-2017, Antwerpen: Intersentia
2017, p. 99-151 (hierna: Conings & Royer in: Buelens & Conings e.a. 2017).

Afl. 5 - oktober 2017

277

10/16/2017 7:53:36 PM
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NA AR EEN NIEU WE REGELING VOOR BESL AG OP GEGEVENSDR AGERS

ambtenaar, de officieren van gerechtelijke politie, de procureur des Konings of de onderzoeksrechter?5 De uitbreiding
van de informaticazoeking naar andere informaticasystemen die zich op een afstand bevinden en waarmee het oorspronkelijk doorzochte systeem is verbonden (bijvoorbeeld
verbinding maken met de Facebookapp op een smartphone),
wordt de netwerkzoeking genoemd. De netwerkzoeking is
sinds de Wet informaticacriminaliteit6 wel wettelijk geregeld (oud art. 88ter Belgische Wetboek van Strafvordering
(hierna: B-Sv), nieuw art. 39bis, § 3 B-Sv). Oorspronkelijk
was de onderzoeksrechter hiervoor exclusief bevoegd, maar
ondertussen kan ook de procureur des Konings dit bevelen.7
Op 11 februari 2015 maakte het Hof van Cassatie een einde
aan de discussie over wie bevoegd was voor de informaticazoeking. Het oordeelde dat “het uitlezen van het geheugen
van een mobiele telefoon […] een maatregel [is] die voortvloeit
uit de inbeslagneming die kan worden uitgevoerd in het kader
van een opsporingsonderzoek, zonder andere vormvereisten
dan die welke bepaald zijn voor die onderzoekshandeling ”.
Het Hof voegde hieraan toe dat wanneer de inbeslagname
van de gegevensdrager zelf niet gerechtvaardigd is, de procureur des Konings de relevante gegevens kan laten kopieren op dragers van de overheid. Politieagenten die belast
zijn met het strafonderzoek hebben toegang tot gegevens
die zijn opgeslagen op gegevensdragers en mogen die onderzoeken.8 De wetgever nam de inhoud van dit arrest in
een eigen interpretatie over in de Wet digitaal speurwerk.9
Artikel 39bis, § 2 B-Sv bepaalt nu dat een officier van gerechtelijke politie een gegevensdrager die hij in beslag neemt,
ook mag uitlezen. Wanneer hij de gegevensdrager niet in
beslag neemt, is een bevel van de procureur des Konings nodig om de gegevens te kopiëren.10 De al dan niet concrete inbeslagname van het informaticasysteem is volgens ons een
eigenaardig onderscheidingscriterium om de bevoegdheid
tot uitlezen te bepalen.11 Er is immers een even grote priva-

cy-inmenging wanneer de gegevensdrager in beslag wordt
genomen en nadien doorzocht als wanneer de gegevensdrager ter plaatse wordt uitgelezen. Tot slot bepaalt artikel
39bis, § 2, lid 3 B-Sv dat speurders voor het begin van de
zoeking elke externe verbinding moeten verhinderen en de
vliegtuigmodus van het apparaat dus moeten inschakelen.
Dit moet beletten dat ze zich tijdens het uitlezen begeven
op netwerken die zich elders bevinden en waarvoor nu een
apart bevel van de procureur des Konings vereist is.12
Hoewel de soepele beslag- en doorzoekingsbevoegdheid
van gegevensdragers bij sommige auteurs op instemming
kon rekenen,13 waren het arrest van het Hof van Cassatie en
de nieuwe bepaling in de Wet digitaal speurwerk ook het
voorwerp van scherpe kritieken. Wij volstaan met de bezwaren die voor dit artikel van belang zijn. Algemeen luiden
die dat het uitlezen van een smartphone of andere persoonlijke informaticasystemen een ernstige inmenging in de privacy inhoudt en dus met strenge waarborgen moet worden
omgeven.14 De vraag rijst of het nieuwe artikel 39bis, § 2
B-Sv de toets aan het recht op privéleven (art. 8, § 2 EVRM)
doorstaat (infra). De afwezigheid van een voldoende voorzienbare en toegankelijke wettelijke rechtsgrond lijkt met
het arrest en de nieuwe wet alvast te zijn opgelost. De overige kritieken op de cassatierechtspraak blijven wel onverkort
gelden. Zo schuilt één van de problemen in de proportionaliteitstoets waaraan inmengingen in het recht op privéleven
moeten voldoen. Speurders kunnen immers onbeperkt gegevens doorzoeken als ze de gegevensdrager zelf in beslag
nemen of als ze over een bevel van de procureur beschikken.
Een voorafgaande, onafhankelijke controle door een rechter ontbreekt. Ook wordt in de rechtsleer betreurd dat de
wetgever niet heeft voorzien in een gebruiksverbod en een
uitdrukkelijke plicht tot verwijdering van gegevens die geen
verband houden met het onderzochte misdrijf.15

3.
5

6
7

8

9

10

11

Pro een rechterlijk bevel, zie o.a. C. Meunier, ‘La loi du 28 november 2000
relative à la criminalité informatique ou le droit pénal et la procédure pénale à l’ére numérique’, RDPC 2001, p. 663. Contra een rechterlijk bevel, zie
o.a. J. Kerkhofs & P. van Linthout, Cybercrime, Brussel: Politeia 2013, p. 137171.
Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit, BS 3 februari
2001.
De Wet digitaal speurwerk uit 2016 versoepelde dus de voorwaarden voor de netwerkzoeking. Over het oude regime, zie C. Conings & J.J.
Oerlemans, ‘Van een netwerkzoeking naar online doorzoeking: grenzeloos
of grensverleggend?’, Computerrecht 2013/5 (p. 23-32) (hierna: Conings &
Oerlemans 2013).
Cass. 11 februari 2015, AR P141739F, JT 2015, afl. 6615, p. 634, concl. D.
Vandermeersch; RW 2015-16, p. 621, noot C. Conings; RDTI 2015, afl. 61,
p. 79, noot C. Forget; T.Strafr. 2015, afl. 3, p. 140, noot G. Schoorens; Vigiles
2015, afl. 4, p. 132, noot P. Vanwalleghem.
Wetsontwerp van 8 juli 2016 betreffende de verbetering van de bijzondere
opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking
tot internet- en elektronische en telecommunicaties, Parl.St. Kamer 201516, nr. 54-1966/001, p. 12-16.
De wetgever verloor uit het oog dat het Hof van Cassatie eerder aanvaardde
dat officieren van gerechtelijke politie in het kader van een regelmatige
zoeking, alle goederen die kunnen dienen om de waarheid aan het licht
te brengen, in beslag moeten nemen. Die rechtspraak kan volgens ons ook
naar het databeslag worden doorgetrokken. Cass. 19 februari 2002, AR
P001100N.
Conings & Royer in: Buelens & Conings e.a. 2017, p. 103.
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De inbeslagname van gegevensdragers in
Nederland

In Nederland worden gegevensdragers als voorwerpen beschouwd die binnen een opsporingsonderzoek vatbaar zijn
voor inbeslagname.16 De algemene basis voor de inbeslagna12
13

14

15

16

De zogenaamde netwerkzoeking (artikel 39bis, § 3 B-Sv).
G. Schoorens, ‘Noot onder Cass. 11 februari 2015’, T.Strafr. 2015, afl. 3,
p. 141-142; P. Vanwalleghem, ‘Over het uitlezen van een gsm zonder tussenkomst van de onderzoeksrechter’, Vigiles 2015, afl. 4, p. 134-136.
C. Conings, ‘Het uitlezen van een gsm of ander privaat IT-systeem: This is
not America’, noot onder Cass. 11 februari 2015, RW 2015-16, p. 624-625;
C. Forget, ‘Quelles garanties entourent la saisie de données informatiques
et l’exploitation d’un système de données informatiques’ (noot onder Cass.
11 februari 2015), RDTI 2015, afl. 61, p. 82-90; V. Franssen en S. Tosza, ‘Vers
plus de droits pour le justiciable sur internet? Un nouveau cardre légal
pour lutter contre la criminalité dans la société de l’information’ in: V.
Franssen en A. Masset (eds.), Les droits du justiciable face à la justice pénale,
Luik: Anthemis 2017, (205), p. 218.
D. Dewandeleer, ‘Misdrijven en strafonderzoek in de IT-context’ in Strafen strafprocesrecht, Brugge: Die Keure 2010, (125), p. 141. Andere punten
van kritiek gaan over de opheffing van het beslag en de onbepaalde bewaringsduur. F. Lugentz en D. Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, Brussel: Bruylant 2015, p. 100; R. Verstraeten en L. Delbrouck,
‘Beslag in strafzaken’ in Comm. Strafrecht 2014, (1), p. 32.
HR 29 maart 1994, NJ 1994/577, m.nt. T.M. Schalken.
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me van gegevensdragers in Nederland wordt gevormd door
artikel 94 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering
(hierna: N-Sv) jo. artikel 95 N-Sv en 96 N-Sv.17 Inbeslaggenomen voorwerpen kunnen aan nader onderzoek worden
onderworpen.18 Voor gegevensdragers impliceert ‘nader onderzoek’ ook de analyse van gegevens die op de gegevensdrager staan opgeslagen.
Voor de inbeslagname van gegevensdragers tijdens een
doorzoeking gelden, afhankelijk van de locatie, meer of
minder waarborgen.19 De officier van justitie kan bijvoorbeeld een bevel tot een doorzoeking in een kantoor uitvaardigen, waarna de inbeslagname van gegevensdragers kan
plaatsvinden.20 Slechts bij een doorzoeking in een woning
en inbeslagname van gegevensdragers is een machtiging
van een rechter-commissaris vereist.21 Daarnaast kan een
opsporingsambtenaar na aanhouding van een verdachte gegevensdragers in beslag nemen, voor zover de inbeslagname de waarheidsvinding dient of noodzakelijk is om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen.22 In deze laatste
situatie beslist echter een hulpofficier van justitie uiteindelijk over de inbeslagname en het daaropvolgend uitlezen
van de gegevens die opgeslagen zijn op de gegevensdrager. 23
De hulpofficier van justitie geeft de gegevensdrager terug,
indien de doelstelling van beslag niet meer aanwezig is.
De laatste jaren woedt er een discussie in de Nederlandse
politiek en rechtspraak over de vraag of gegevensdragers
speciale bescherming moeten krijgen binnen het strafrecht.24 De vraag rijst of de huidige regeling voor inbeslagname voldoet, gezien de privacy-inmenging die de inbeslagname en het uitlezen van gegevens op gegevensdragers met
zich meebrengen. In dit kader heeft de Hoge Raad op 4 april
17

18
19

20
21
22
23
24

Zie voor een uitgebreide analyse van de Nederlandse regeling E. De Gritter,
‘Opsporing in de digitale wereld: het onderzoek van in beslag genomen
gegevensdragers’, Delikt en Delinkwent 2016/43 (p. 493-503); P.A.M. Mevis,
J.H.J. Verbaan, B.A. Salverda, ‘Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de
opsporing en vervolging van strafbare feiten’, Erasmus University/WODC
2016 (hierna: Mevis, Verbaan & Salverda 2016); B.J. Koops, C. Conings & F.
Verbruggen, Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht. Welke
plaats hebben ‘digitale plaatsen’ in de systematiek van opsporingsbevoegdheid, Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016 (hierna:
Koops, Conings & Verbruggen 2016) en R. van den Bosch, ‘Privacy in het
digitale tijdperk: over de rechtmatigheid van het onderzoek aan een in beslag genomen smartphone’, TPWS 2016/48, afl. 17 (p. 47-50) (hierna: Van
den Bosch 2016).
Zie ook Kamerstukken II 1989/90, 21551, 3, p. 12-13.
Zie ook B.J. Koops, R.E. Leenes, P.J.A. de Hert & S. Olislaegers, Misdaad en
opsporing in de wolken: Knelpunten en kansen van cloud computing voor de
Nederlandse opsporing, TILT/WODC: Tilburg/Den Haag 2012, p. 59 (hierna:
Koops e.a. 2012).
Op basis van art. 96c N-Sv.
Op basis van art. 110 N-Sv.
Op basis van art. 53 N-Sv en N-95 Sv. Volgens Koops, Conings en Verbruggen (2016) komt dit in de praktijk regelmatig voor.
Zie art. 116 N-Sv en paragraaf II.4 van de Aanwijzing inbeslagneming (artikel 94 Wvsv), Stcrt. 2014, 18598.
Zie het discussiestuk ‘Onderzoek ter plaatse, inbeslagneming en doorzoeking en onderzoek van gegevensdragers en in geautomatiseerde werken’, 4
juni 2014, p. 52-53; Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2015, Computerrecht
2015/127 (p. 210-215), m.nt. J.J. Oerlemans; en J.J. Oerlemans, ‘Rechtspraak
verdeeld over rechtmatigheid van het doorzoeken van smartphones’, Computerrecht 2016/116 (p. 204-205).
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2017 een belangrijk arrest gewezen in een zaak over de inbeslagname en het uitlezen van gegevens op een smartphone.25 Een opsporingsambtenaar doorzocht na inbeslagname
de inhoud van de smartphone, waarna hij gegevens – specifiek: één WhatsApp-gesprek – eruit viste, printte en toevoegde aan het strafdossier. Kort gezegd overweegt de Hoge
Raad dat de regeling in artikel 94 N-Sv jo. artikel 95 N-Sv
en 96 N-Sv voor de inbeslagname van een gegevensdrager
door opsporingsambtenaren een onvoldoende grondslag is,
indien daarbij een “min of meer volledig beeld wordt verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de
gebruiker ”. In dat geval is minstens een bevel van een officier van justitie of een machtiging van een rechter-commissaris vereist. De Hoge Raad geeft aan dat onderzoek door de
rechter-commissaris op zijn plaats is in die gevallen waarin
op voorhand is te voorzien dat de inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer zeer ingrijpend zal zijn.26 De regelingen waarbij al een bevel van een officier van justitie of een daarbij
komend bevel van de rechter-commissaris is vereist, worden daarentegen door de Hoge Raad voldoende geacht.27
Bovendien is de algemene bevoegdheid voor inbeslagname
door opsporingsambtenaren volgens de Hoge Raad wel voldoende als de met het onderzoek samenhangende inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd.28 Als voorbeeld geven de hoogste rechters aan dat
“dit het geval zou kunnen zijn indien het onderzoek slechts
bestaat uit het raadplegen van een gering aantal bepaalde op
de elektronische gegevensdrager of in het geautomatiseerde
werk opgeslagen of beschikbare gegevens”.
Volgens ons is deze nuancering op de vereiste waarborgen
voor de inbeslagname van gegevensdragers ongelukkig.
Het brengt namelijk onzekerheid met zich mee, omdat nu
bij elke zoeking de vraag kan worden opgeworpen of de
inmenging in de persoonlijke levenssfeer door de zoeking
‘slechts beperkt’ is gebleven of niet. Alleen bij een ‘volledige doorzoeking’, waarbij een gegevensdrager in zijn geheel wordt gekopieerd en volledig – eventueel met behulp
van forensische software – wordt onderzocht, is het helder
dat de algemene bevoegdheid tot inbeslagname door opsporingsambtenaren niet voldoende is als grondslag. Meer
principieel menen wij bovendien dat de inbeslagname van
een gegevensdrager nooit slechts een beperkte inmenging
in de rechten en vrijheden van de betrokkene met zich meebrengt.29 Wij durven de stelling aan dat de meeste smartphonegebruikers het als een ernstige inbreuk op hun privéleven ervaren als de politie hun smartphone afneemt en
‘enkele WhatsApp-berichtjes’, de telefoongeschiedenis, of
enkele foto’s uitleest ten behoeve van haar taakuitoefening
en niet als een ‘beperkte privacy-inbreuk’, zoals de Hoge
25
26
27
28
29

HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, NJ 2017/230, m.nt. Kooijmans.
Zie HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, r.o. 3.6.
Zie HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, r.o. 3.4.
Zie HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, r.o. 3.6.
Zie in soortgelijke termen ook Koops e.a. 2012, p. 59; Conings & Oerlemans
2013, p. 26; Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2015, Computerrecht
2015/127 (p. 210-215), m.nt. J.J. Oerlemans; Van den Bosch 2016, p. 4750; Koops, Conings & Verbruggen 2016, p. 78-80 en HR 4 april 2017,
ECLI:NL:HR:2017:592, NBSTRAF 2017, afl. 6, m.nt. mr. T. Urbanus.
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Raad suggereert.30 De vraag rijst of de subjectieve beleving
van de smartphonegebruiker het juiste criterium is. Toch
lijkt de privacybeleving bij de Hoge Raad op dit punt wel
erg ver te liggen van de privacybeleving die meer algemeen
in de maatschappij heerst. Het arrest biedt wel extra bescherming voor het volledig uitlezen van inbeslaggenomen
gegevensdragers door een bevel van een officier van justitie
met eventueel een machtiging van de rechter-commissaris
te vereisen.
Van belang is ook dat de Nederlandse wetgever op 7 februari 2017 een conceptwetsvoorstel heeft gepubliceerd dat
ingaat op een nieuwe regeling voor de inbeslagname van
gegevens en gegevensdragers.31 Het wil een hogere waarborg introduceren voor het uitlezen van gegevens op een
inbeslaggenomen gegevensdrager in de vorm van een bevel
van een officier van justitie. Gezien de grote hoeveelheid
persoonlijke gegevens die op een gegevensdrager opgeslagen kunnen zijn, acht de wetgever het wenselijk dat op zijn
minst een officier van justitie het bevel moet geven om een
computer of andere gegevensdrager in beslag te nemen. Als
de wet al voorschrijft dat een rechter-commissaris deze
toestemming moet verlenen, zoals bij een doorzoeking in
een woning, dan blijft de huidige regeling gehandhaafd.
Het arrest van de Hoge Raad laat bij een beperkte privacyinbreuk de mogelijkheid open voor opsporingsambtenaren
een gegevensdrager in beslag te nemen en uit te lezen, terwijl het wetsvoorstel voor het uitlezen van de gegevens een
bevel van een officier van justitie vereist.32 Het is aan de
Nederlandse wetgever om wellicht in 2018 – wanneer het
wetsvoorstel naar verwachting aan de Tweede Kamer wordt
aangeboden – definitief voor meer bescherming van de inbeslagname van gegevensdragers te kiezen.

4.

De rechtspraak van het EHRM

De inbeslagname van gegevensdragers doet op meerdere
mensenrechtelijke vlakken vragen rijzen. Wij vragen ons
daarom af of de wetgever terecht de regelgeving van de inbeslagneming van gegevensdragers op de klassieke regelgeving over het beslag ent. Eerst en vooral brengt de inbeslagname van gegevensdragers een stevige inmenging in het
recht op privéleven met zich mee.33 Gegevensdragers zoals
smartphones worden immers steeds compacter en kunnen
tegelijkertijd steeds meer informatie opslaan. Bovendien

reizen draagbare gegevensdragers, zoals smartphones, tablets en laptops, overal mee met hun eigenaar, zodat zij dus
meer persoonlijke informatie met zich meedragen (denk
aan foto’s, locatiegegevens, medische afspraken in de agenda en de internetzoekgeschiedenis). De vraag rijst of die verhoogde privacy-inmenging een aparte bevoegdheid voor de
inbeslagname van gegevensdragers rechtvaardigt. Klassiek
omvat de beslagbevoegdheid immers een doorzoekingsbevoegdheid. Vaak vindt de inbeslagname van voorwerpen,
bijvoorbeeld wapens en drugs, plaats met het oog op verder
onderzoek.34 De wetgever scheert de beslag- en de doorzoekingsbevoegheid voor gegevensdragers over eenzelfde kam,
maar verliest uit het oog dat een fundamenteel verschil bestaat tussen voorwerpen en gegevensdragers. De informatie die het ballistisch onderzoek van een inbeslaggenomen
wapen bijvoorbeeld oplevert, is geenszins vergelijkbaar met
de informatie die zich op een smartphone bevindt. Hoewel
naar Belgisch recht geen rechterlijke tussenkomst vereist
is voor het doorzoeken van de inhoud van een inbeslaggenomen handtas, die ook in beperkte mate foto’s, afspraken of brieven kan bevatten, gaat de vergelijking met een
smartphone niet op. Zowel de Belgische als de Nederlandse
wetgever blijven niettemin vasthouden aan de verhoogde
bescherming van de woning, die ze nog altijd als het centrum van het privéleven beschouwen.35 Hieruit volgt dat
de doorzoeking van vaste computers die zich eerder in de
klassiek beschermde omgeving van een woning bevinden
pas plaatsvindt na een rechterlijke tussenkomst, omdat een
rechterlijk bevel vereist is om die plaatsen te doorzoeken.
Het EHRM beschouwt de doorzoeking en inbeslagname van
elektronische gegevens of gegevensdragers steevast als een
inmenging in één van de rechten beschermd door artikel 8,
lid 1 EVRM, die aan de uitzonderingsvoorwaarden van artikel 8, lid 2 EVRM moet voldoen.36 De inbeslagname en daaropvolgende doorzoeking vinden slechts plaats in het kader
van een strafrechtelijk onderzoek. Daarmee wordt een legitiem doel nagestreefd.37 Daarnaast moet het nationale recht
in een toegankelijke en voorzienbare rechtsgrond voor de
opsporingshandeling voorzien.38 Met het nieuwe artikel
39bis B-Sv bestaat een voldoende voorzienbare en toegankelijke wettelijke rechtsgrond in de Belgische strafprocedure (supra). In Nederland bestaat ook een voorzienbare en
toegankelijke wettelijke procedure voor de inbeslagname
34

30

31

32
33

Illustratief is het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2017,
ECLI:NL:GHARL:2017:6069, waarin het Hof oordeelt dat er sprake is van
een ‘beperkte privacy-inbreuk’, ondanks dat de politie de foto’s en video’s
op de inbeslaggenomen smartphone van de verdachte heeft bekeken.
Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering:
Het opsporingsonderzoek (concept). Beschikbaar op: www.rijksoverheid.
nl /documenten/kamerstukken/2017/02/07/memorie-van-toelichtingvaststellingswet-boek-2-van-het-nieuwe-wetboek-van-strafvorderinghet-opsporingsonderzoek. Het conceptwetvoorstel borduurt voort op het
eerder genoemde discussiestuk over de inbeslagname van gegevensdragers.
Zie ook p. 50 van de toelichting op het conceptwetsvoorstel.
Zie ook C. Conings, ‘Het uitlezen van een gsm of ander privaat IT-systeem:
This is not America’, noot onder Cass. 11 februari 2015, RW 2015-16, (622),
p. 624-625 en J.J. Oerlemans, Investigating Cybercrime, diss. Leiden, Amsterdam: Leiden University Press 2017, p. 125-126.
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36

37
38

C. Conings, ‘Het uitlezen van een gsm of ander privaat IT-systeem: This is
not America’, noot onder Cass. 11 februari 2015, RW 2015-16, (622), p. 623.
In zowel België als Nederland is principieel een bevel van de onderzoeksrechter vereist (zie artikel 87 e.v. B-Sv, respectievelijk artikel 110 N-Sv). Zie
hierover ook T. Timan en B.J. Koops, ‘Sociale media en surveillance: over
verschuivende rollen en vervagende grenzen’, Strafblad oktober 2014,
p. 284-290.
Meer bepaald het algemene recht op respect voor privéleven, respect voor
privéleven binnen een woning en het recht op respect voor privécorrespondentie. Zie o.a. EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 65; EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra &
Cont Pad S.R.L./Roemenië), par. 85; EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05
(Prezhdarovi/Bulgarije), par. 41 en EHRM 16 oktober 2007, nr. 74336/01,
(Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH/Oostenrijk), par. 43.
Zie o.a. EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 68.
Zie bijvoorbeeld EHRM 27 september 2005, nr. 50882/99 (Petri Sallinen
e.a./Finland), par. 92, waarin niet voldaan is aan die voorwaarde.
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van gegevensdragers. De vraag is echter of de regelingen
voldoende waarborgen bevatten om te voldoen aan de vereisten die het EHRM stelt op het vlak van de kwaliteit van
wetgeving.39 Als laatste voorwaarde moeten zoekingen en
inbeslagnames noodzakelijk in een democratische samenleving zijn om het nagestreefde doel te bereiken. Het EHRM
aanvaardt dat zoekingen en inbeslagnames voor de preventie van misdrijven noodzakelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld
om fysiek bewijsmateriaal te verzamelen.40 Bovendien moeten de maatregelen proportioneel zijn. De lidstaten genieten in die beoordeling een zekere appreciatiemarge.41 Een
belangrijk aspect betreft de omvang van het beslag. Het is
immers waarschijnlijk dat de gegevensdrager voor de strafprocedure irrelevante informatie bevat. De inbeslagname
van de totaliteit van een gegevensdrager houdt volgens het
Hof echter niet per se een schending van artikel 8 EVRM in,42
maar het EHRM gaat wel na of er een onderscheid tussen relevante en irrelevante informatie wordt gemaakt.43 Ook de
mogelijkheid dat zich tussen de inbeslaggenomen gegevens
data bevinden die onder het beroepsgeheim vallen, is problematisch in het licht van artikel 8 EVRM.44
4.1
Voorafgaande rechterlijke machtiging vereist?
Het EHRM vereist dat de interne procedure in voldoende en
adequate waarborgen tegen misbruik en willekeur voorziet
bij privacy-indringende maatregelen.45 Zo lijkt het Hof in
meerdere arresten aan te geven dat een rechterlijke tussenkomst voor de doorzoeking en inbeslagname van elektronische gegevens of gegevensdragers wenselijk is.46 Niettemin
stelt het een voorafgaandelijke rechterlijke machtiging niet
uitdrukkelijk voorop, maar neemt dit wel mee in de beoordeling van de proportionaliteit. Een a posteriori rechterlijke
controle kan het gebrek aan een voorafgaande rechterlijke
39

40

41
42

43
44

45

46

Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2015, Computerrecht 2015/127 (p. 210215), m.nt. J.J. Oerlemans en HR 25 oktober 2016, ECLI:NL:PHR:2016:1047,
concl. A-G F.W. Bleichrodt, r.o. 79-86.
EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 68; EHRM 17
januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./Roemenië),
par. 91.
Zie bijvoorbeeld EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra &
Cont Pad S.R.L./Roemenië), par. 89-90.
EHRM 2 april 2015, nr. 63629/10 en 60567/10 (Vinci Construction et GTM
génie Civil et Services/Frankrijk), par. 76, waarin het Hof het beslag niet als
een massabeslag bestempelde, maar wel tot een schending van art. 8 EVRM
besloot wegens de afwezigheid van een effectieve a posteriori rechterlijke
controle. Zie ook EHRM 14 maart 2013, nr. 24117/08 (Bernh Larsen Holding
As a.o./Noorwegen), par. 173 e.v.; EHRM 16 januari 2009, nr. 10447/03,
(Maschino/Frankrijk), nr. 34 waarin een grote hoeveelheid papieren informatie in beslag werd genomen in het kader van een fiscaal geschil.
EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05 (Prezhdarovi/Bulgarije), par. 49 en
EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/Spanje), par. 45.
Zie o.a. EHRM 2 april 2015, nr. 63629/10 en 60567/10 (Vinci Construction
et GTM génie Civil et Services/Frankrijk), par. 79; EHRM 13 juli 2012,
nr. 30457/06 (Robathin/Oostenrijk), nr. 52; EHRM 16 oktober 2007, nr.
74336/01, (Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH/Oostenrijk), par. 43-65 en
EHRM 7 juni 2007, nr. 71362/01, (Smirnov/Rusland), nr. 48.
Zie o.a. EHRM 2 april 2015, nr. 63629/10 en 60567/10 (Vinci Construction et GTM génie Civil et Services/Frankrijk), par. 66; EHRM 13 juli
2012, nr. 30457/06 (Robathin/Oostenrijk), nr. 44; EHRM 16 oktober 2007,
nr. 74336/01 (Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH/Oostenrijk), par. 43-57;
EHRM 25 februari 1993, nr. 10828/84, (Funke/Frankrijk), par. 56.
Zie o.a. EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/Spanje), par. 45-48;
EHRM 13 juli 2012, nr. 30457/06 (Robathin/Oostenrijk), nr. 44; EHRM 16 oktober 2007, nr. 74336/01 (Wieser en Bicos Beteiligungen GmbH/Oostenrijk),
par. 43-58.
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controle compenseren.47 Zo hield het EHRM er in de zaak
Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./Roemenië rekening mee
dat er een apart rechterlijk bevel was voor de inbeslagname
van de gegevensdrager en de doorzoeking ervan na de doorbreking van de verzegeling.48 In de zaak Trabajo/Spanje ging
het EHRM na of er sprake was van een ‘noodsituatie’. Dit is
een situatie waarbij de politie een rechterlijke machtiging
niet langer kan afwachten zonder het onderzoek ernstig te
belemmeren.49 Een noodsituatie kan volgens het Hof het
gebrek aan voorafgaande rechtelijke toetsing rechtvaardigen.50 In de zaak Trabajo/Spanje was echter geen sprake van
een noodsituatie. Het EHRM besloot dat de inbeslagname
en het volledig uitlezen van alle bestanden op de computer
zonder voorafgaande rechterlijke machtiging niet noodzakelijk was in een democratische samenleving en dus strijdig
was met artikel 8 EVRM.51
Een voorafgaande rechterlijke controle is volgens het EHRM
niet altijd een voldoende waarborg tegen mogelijk misbruik, bijvoorbeeld wanneer de rechterlijke machtiging te
ruim is opgesteld.52 Het disproportionele karakter van het
beslag hangt dus vaak samen met een te ruim omschreven
zoekingsbevel. Het EHRM veroordeelde België al wegens
te ruime huiszoekingsbevelen in Van Rossem/België waarin
een groot aantal papieren dossiers en documenten tijdens
vijf huiszoekingen in beslag werden genomen in afwezigheid van de verdachte. Het huiszoekingsbevel waarin de
onderzoeksrechter zijn zoekingsbevoegdheid in ruime
bewoordingen aan een officier van gerechtelijke politie
delegeerde,53 moest volgens het Hof minstens de gegevens
vermeld in de vordering van de procureur des Konings, bevatten.54 Wanneer goederen buiten de draagwijdte van de
machtiging in beslag worden genomen, maakt dit in elk geval een schending uit van artikel 8 EVRM, zelfs als ze na-

47
48
49
50
51

52

53

54

EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05 (Prezhdarovi/Bulgarije), par. 46.
EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./
Roemenië), par. 98.
EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/Spanje), par. 36.
EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/Spanje), par. 46.
In casu was er immers geen risico dat de bestanden zouden verdwijnen,
omdat de computer zich in de handen van de politie bevond en niet met het
internet verbonden was. EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/
Spanje), par. 45-48.
EHRM 28 april 2016, AR 41085/05, (Bagiyeva/Oekraïne), nr. 52. Zie ook
EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 70 en 72:
“Although it might have been feasible to frame the warrants in more precise
terms, it was sufficient, in the circumstances, that their scope was limited
by reference to the nature of the alleged offence […]”. Zie echter de dissenting opinion van de rechters Grozev en Ranzoni die op grond van de Van
Rossem-rechtspraak menen dat het bevel niet voldoende specifiek was, nu
de speurders naast verschillende gegevensdragers ook cash geld in beslag
hadden genomen.
Namelijk om “alle voorwerpen en bescheiden van nut voor het onderzoek”
in beslag te nemen. EHRM 9 december 2004, nr. 41872/98 (Van Rossem/
België); E. Brems, ‘Van Rossem zorgt voor nauwkeuriger huiszoekingsbevel’, Juristenkrant 2005, afl. 101, p. 13; A. Jacobs, ‘Perquisitions et droits
de défense: une remise en question des pratiques par la Cour européenne
des droits de l’homme’ (noot onder EHRM 9 december 2004), RDPC 2005,
p. 903-927.
Dit omvat dus de inbreuken, hun voorlopige kwalificatie en het voorwerp
van de huiszoeking. De Belgische cassatierechtspraak heeft zich, minstens
gedeeltelijk, aan de Europese verplichtingen aangepast. Zie Cass. 11 januari 2006, nr. P051371F, RW 2006-07, p. 174, noot T. Decaigny.
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dien worden teruggegeven.55 In de proportionaliteitstoets
gaat het EHRM dus na of de draagwijdte van de rechterlijke
machtiging voldoende beperkt was.56
Het EHRM houdt daarnaast rekening met andere procedurele waarborgen. Zo besloot het EHRM in de zaak Bernh
Larsen Holding As a.o./Noorwegen ten eerste dat artikel 8
EVRM niet was geschonden.57 In het kader van een fiscaal
geschil werd beslag gelegd op de volledige inhoud van een
server die drie bedrijven deelden. De beslagenen beschikten
wel over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen
de inbeslagname en in afwachting werden de inbeslaggenomen gegevens verzegeld. Bovendien moest volgens de plaatselijke regelgeving de beslagene aanwezig zijn wanneer die
verzegeling werd verbroken58 en was de overheid verplicht
de irrelevante gegevens terug te geven. Na de doorzoeking
moest de overheid ook de inhoud en de sporen van de initiele kopie verwijderen.59 Het Hof hield er wel rekening mee
dat het ging over een fiscaal geschil. De inmengingen in het
privéleven zijn in dat geval volgens het Hof “not of the same
seriousness and degree as is ordinarily the case of search and
seizure carried out under criminal law”.60 Het is dus niet uitgesloten dat het EHRM in een gelijkaardige strafzaak wel
een schending vaststelt.61Ten tweede kan ook de aanwezigheid van getuigen tijdens de zoekingen en inbeslagnames
een bijkomende waarborg zijn,62 maar is niet altijd voldoende, namelijk wanneer blijkt dat de inventaris niet overeenkomt met de inbeslaggenomen stukken.63 De aanwezigheid
van een IT-specialist onder de speurders is ten derde een
pluspunt.64
Als een voorafgaande rechterlijke controle niet aanwezig
is,65 hecht het EHRM bijzonder veel aandacht aan de mogelijkheid tot een effectieve a posteriori rechterlijke controle
om de inbeslagname op zich te betwisten en de opheffing
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EHRM 28 april 2016, AR 41085/05 (Bagiyeva/Oekraïne), par. 54.
EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./
Roemenië), par. 89-91.
Zie EHRM 14 maart 2013, nr. 24117/08 (Bernh Larsen Holding As a.o./
Noorwegen), Computerrecht 2013/119, m.nt. M.M. Groothuis. Zie evenwel
de dissenting opinion van rechters Berro-Lefèvre en Laffranque.
Zie ook EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad
S.R.L./Roemenië), par. 99, waarin het EHRM stelt dat de aanwezigheid van
de beslagene bij het breken van de verzegeling een belangrijke waarborg
is, “which would have allowed them to perform an ex post facto check of the
content of the computer in order to reveal any possible manipulation of the
relevant files”.
EHRM 14 maart 2013, nr. 24117/08 (Bernh Larsen Holding As a.o./Noorwegen),
par. 165 e.v.
EHRM 14 maart 2013, nr. 24117/08 (Bernh Larsen Holding As a.o./Noorwegen),
par. 173.
Bijvoorbeeld in de zaak EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/
Spanje), par. 45-48.
EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./
Roemenië), par. 91.
EHRM 28 april 2016, nr. 41085/05 (Bagiyeva/Oekraïne), par. 54.
EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./
Roemenië), par. 96
EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 73.
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ervan te vragen.66 Het EHRM aanvaardt dat gegevensdragers
zoals computers tijdens de strafprocedure inbeslaggenomen blijven, om fysiek bewijsmateriaal veilig te stellen. Een
effectieve a posteriori rechterlijke controle houdt niettemin
in dat de rechterlijke instantie de relevantie van de inbeslaggenomen gegevens voor de strafprocedure nagaat.67 Een
belangrijke voorwaarde om a posteriori de opheffing van het
beslag te kunnen vragen, is de aanwezigheid van een precieze lijst van inbeslaggenomen stukken. Het EHRM verbindt
de incorrecte inventaris van inbeslagname in Bagiyeva/
Oekraïne rechtstreeks aan de schending van artikel 8 EVRM.68
De grote hoeveelheid inbeslaggenomen stukken doet geen
afbreuk aan de verplichting om een precieze inventaris op te
stellen. Zonder een precieze lijst van inbeslaggenomen stukken kan de beslagene immers a posteriori geen opheffing van
het beslag vragen en kan de rechter die normaal over het beslag oordeelt, geen controle uitoefenen.69
4.2

Andere verdragsrechten: eerlijk proces, effectief
rechtsmiddel en recht op eigendom
De inbeslagname van gegevensdragers doet ook vragen rijzen in het licht van andere grondrechten. Zo beschouwt het
EHRM de klacht die inhoudt dat elektronisch bewijs werd
gemanipuleerd of vervalst, als een probleem van onrechtmatig verkregen bewijs die ze niet behandelt in het kader
van artikel 8 EVRM.70 In de zaak Khodorkovskiy en Lebedev/
Rusland riepen de verzoekers in dat de elektronische gegevens onrechtmatig waren verkregen en dus niet betrouwbaar waren. Het EHRM herinnert de verzoekers eraan dat de
nationale rechters in principe oordelen of bewijsmateriaal
betrouwbaar is. Ook de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal is een nationale kwestie. Het EHRM gaat wel na of de
verzoekers de mogelijkheid hadden om de authenticiteit te
betwisten. In casu waren er volgens de verzoekers sterke
vermoedens dat de speurders bijkomend bewijsmateriaal
hadden ingeplant. Omdat de zoekingen zich op verschillende plaatsen afspeelden, konden de getuigen niet alles in
het oog houden. Bovendien zou de informatie van een server gekopieerd zijn naar een re-writable harde schijf.71 Het
Hof was niet overtuigd van dit betoog.72 In het algemeen is
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Zie o.a. EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05 (Prezhdarovi/Bulgarije),
par. 49; C. Conings, ‘Het uitlezen van een gsm of ander privaat IT-systeem:
This is not America’, noot onder Cass. 11 februari 2015, RW 2015-16, (622),
p. 626. Zie ook EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/Spanje), par.
37-38.
“[...] the lack of any consideration of the relevance of the seized information
for the investigation and of the applicants’ complaint regarding the personal
character of some of the information stored on the computers rendered the
judicial review formalistic and deprived the applicants of sufficient safeguards against abuse” EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05 (Prezhdarovi/
Bulgarije), par. 49.
EHRM 28 april 2016, nr. 41085/05 (Bagiyeva/Oekraïne), par. 54.
EHRM 9 december 2004, nr. 41872/98 (Van Rossem/België), par. 50; A.
Jacobs, ‘Perquisitions et droits de défense: une remise en question des pratiques par la Cour européenne des droits de l’homme’ (noot onder EHRM 9
december 2004), RDPC 2005, (903), p. 916.
EHRM 17 januari 2017, nr. 27153/07 (Cacuci en S.C. Virra & Cont Pad S.R.L./
Roemenië), par. 101.
EHRM 25 juli 2013, nr. 11082/06 en 13772/05 (Khodorkovskiy en Lebedev/
Rusland), par. 674 e.v.
EHRM 25 juli 2013, nr. 11082/06 en 13772/05 (Khodorkovskiy en Lebedev/
Rusland), par. 700 e.v.
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de afwezigheid van een effectief rechtsmiddel om de zoeking en/of het beslag aan te vechten in strijd met artikel 13
EVRM.73 Het EHRM ging in dit geval niet na of dit ook een
schending van het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM)
met zich meebrengt.74
Tot slot kan ook het recht op eigendom in het gedrang komen door de inbeslagname van een gegevensdrager. Zo
stelde het EHRM een schending vast van artikel 1 Protocol 1
EVRM, in een zaak waarin beslag werd gelegd op de centrale
server van een advocaat. Het Hof oordeelde dat de server
niet zelf het voorwerp, middel of product van een misdrijf
was, maar dat alleen de informatie opgeslagen op de server van belang was voor het onderzoek. Het Hof hield ook
rekening met de persoonlijke en professionele ongemakken vanwege het meer dan zesjarig beslag op de server.75
In Prezhdarovi/Bulgarije namen opsporingsambtenaren de
computers in beslag van een computerclub die naar verluidt
illegale games aanbood. Hoewel de eigenaar van de club ook
een schending van artikel 6 EVRM en artikel 1 Protocol 1
EVRM inriep, behandelde het EHRM die zaak enkel in het
licht van artikel 8 EVRM (supra).76

5.

Suggesties

In dit artikel hebben we het Belgische en Nederlandse regime voor de inbeslagname van gegevensdragers tegen het
licht gehouden. Ook de verplichtingen die voortvloeien uit
de rechtspraak van het EHRM over de inbeslagname van gegevensdragers werden uitgebreid onderzocht. Op basis van
die rechtspraak en in de overtuiging dat de inbeslagname
van gegevensdragers een ernstige inmenging in de rechten
en vrijheden van de betrokkenen met zich meebrengt, doen
wij de volgende vier suggesties voor beide wetgevers.
5.1

Onderscheid beslag- en de
doorzoekingsbevoegdheid
Wegens de verhoogde privacy-inmenging door het beslag
op gegevensdragers, dringt zich volgens ons een onderscheid op tussen de beslag- en de doorzoekingsbevoegdheid. Een aparte inmenging in de rechten en vrijheden van
de betrokkene vindt plaats bij enerzijds de inbeslagname
van gegevensdragers en anderzijds het uitlezen van de gegevensdragers door een opsporingsambtenaar of IT-specialist.
Dit onderscheid bestaat vooralsnog niet duidelijk in de huidige wetgeving. Wij kunnen ons niet vinden in het standpunt van de Nederlandse hoogste rechters dat in bepaalde
omstandigheden de inbeslagname van een gegevensdrager
73
74
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EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 86.
EHRM 19 januari 2017, nr. 63638/14 (Posevini/Bulgarije), par. 92.
In dezelfde zaak vroeg het EHRM zich ook af of de wetsbepaling die het
beslag toelaat op alle voorwerpen “that could be instrumental for detecting
a crime” voldoet aan de “quality of law”-test. Het Hof spreekt zich verder
niet uit over de vraag. Niettemin was het interessant geweest, nu in de
Belgische strafvordering ook alles wat nuttig kan zijn voor de waarheidsvinding, in beslag kan worden genomen (art. 35 B-Sv). EHRM 7 juni 2007,
nr. 71362/01 (Smirnov/Rusland), par. 56.
EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05 (Prezhdarovi/Bulgarije), par. 34. Zie
evenwel de dissenting opinion van rechter Vehabovic die meent dat artikel
8 EVRM in deze zaak niet van toepassing is.

Computerrecht 2017/200

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 283

én het uitlezen van enkele bestanden een ‘beperkte inmenging’ in het recht op privéleven is.
Het is onduidelijk of het EHRM meer waarborgen vereist voor
de inbeslagname van gegevensdragers op zich, die niet gepaard gaat met het uitlezen van de gegevens. Niettemin lijkt
een bevel op het niveau van de procureur des Konings/officier
van justitie in dat geval wel wenselijk, gezien de – volgens ons
– meer dan beperkte inmenging met de rechten en vrijheden
van de betrokkene (waaronder het recht op eigendom en het
recht op privacy). Een opsporingsambtenaar moet wel tot
een kortdurende inbeslagname van gegevensdragers kunnen
overgaan (bijvoorbeeld bij heterdaad, wanneer een groot risico bestaat op vernietiging/verdwijning van het bewijsmateriaal), zodat hij de tijd heeft om ondertussen de bevoegde
magistraat te bereiken. Het EHRM is streng in de beoordeling
van die dringende omstandigheden.77 Voor de Nederlandse
situatie kan met betrekking tot de initiële inbeslagname ook
worden overwogen de beslissing omtrent de inbeslagname
bij de hulpofficier van justitie te houden. Het beleggen van
de beslissing bij een hulpofficier van justitie vormt een extra
waarborg en blijft praktisch uitvoerbaar.
Voor het uitlezen en onderzoeken van de gegevensdragers en het in beslag nemen van de relevante gegevens78
is anderzijds een rechterlijk bevel, met minstens een motivering en een proportionaliteitstoets vereist. Deze toets
moet, eventueel achteraf als dat nodig is, een schriftelijke
neerslag krijgen. De uitlezing moet beperkt blijven tot wat
noodzakelijk is. Er moet dan wel een waarborg bestaan dat
de verdachte/beslagene in tussentijd de gegevens op de
gegevensdrager niet kan manipuleren. De vliegtuigmodus
kan een praktische oplossing zijn voor dit obstakel. Dit sluit
aan bij recente rechtspraak waarin het EHRM oordeelde dat
een voorafgaande rechterlijke toetsing het verloop van de
strafprocedure niet verhindert, wanneer er geen risico is op
manipulatie van het bewijsmateriaal.79
5.2
Invulling proportionaliteitsvereiste
Het Belgische en Nederlandse regime voor de inbeslagname
van gegevensdragers geven onvoldoende invulling aan het
proportionaliteitsvereiste. Dit is problematisch vanwege de
hoeveelheid gegevens die tegenwoordig op gegevensdragers
is opgeslagen. De noodzakelijkheidstoets voor inbeslagname
moet tweeledig zijn. Ten eerste mogen slechts die gegevensdragers in beslag worden genomen die noodzakelijk zijn
voor de waarheidsvinding in strafzaken. Ten tweede mogen
slechts gegevens die noodzakelijk zijn voor de strafprocedure, worden onderzocht. Het zoekingsbevel of de machtiging moet voldoende precies zijn met betrekking tot de onderzochte feiten, verdachte personen en te doorzoeken data.
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EHRM 30 september 2014, nr. 8429/05 (Prezhdarovi/Bulgarije), par. 45:
“The Court, however, doubts whether the circumstances were really pressing,
giving that the prosecutor ordered the said operation three weeks before it
was conducted.” Zie ook EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/
Spanje), par. 46-47.
Voor zover dit mogelijk is op een forensisch verantwoorde manier.
EHRM 30 mei 2017, nr. 32600/12 (Trabajo Rueda/Spanje), par. 46.
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Daarbij moet wel de vraag worden gesteld in hoeverre naar
ander strafbaar materiaal mag worden gezocht. Zo is het
denkbaar dat speurders ook naar kinderporno kunnen zoeken op de inbeslaggenomen computer, hoewel het onderzoek
in eerste instantie niet gericht was op kinderpornografie.
Ook kan het in bepaalde onderzoeken wenselijk zijn om netwerkanalyses van criminele netwerken op de inbeslaggenomen gegevensdragers uit te voeren om tot identificatie van
andere verdachten in criminele netwerken te komen.

kunnen terugkrijgen. In het conceptwetsvoorstel tot wijziging
van boek 2 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering
wordt hierover een regeling voorgesteld. In België geldt de
procedure voor de opheffing van het beslag op fysieke goederen ook voor gegevens en gegevensdragers, maar bestaat onduidelijkheid over de precieze toepassing.85 Om aan eventuele
forensische bezwaren tegemoet te komen, is het denkbaar dat
de beslagene zelf een gegevensdrager ter beschikking stelt,
waarop de irrelevante gegevens kunnen worden gekopieerd.

De gebruiken voor databeslag in het Belgische en Nederlandse mededingingsrecht zouden ook voor de strafrechtspraktijk nuttige richtlijnen kunnen zijn.80 Zo mogen speurders in
het kader van de mededingingsprocedures niet massaal beslag op gegevens leggen, maar moeten ze op voorhand selecteren aan de hand van precieze sleutelwoorden.81 Die sleutelwoorden mogen niet algemeen zijn, maar moeten binnen de
juridische en economische context van de opdracht vallen.
Bovendien is een bevestiging vereist van de geselecteerde gegevens aan de hand van een tweede sleutelwoord en vervolgens via statistisch verantwoorde steekproeven. Het bedrijf
dat wordt onderzocht, moet aanwezig zijn bij de selecties en
de kans krijgen om binnen een redelijke termijn bezwaren
op te werpen. De gegevens die niet binnen de selectie vallen,
moeten tot slot onherroepelijk verwijderd worden.

5.4

5.3
Voldoende rechtelijke controle achteraf
Als er geen rechterlijke machtiging aan de inbeslagname en
het uitlezen van gegevensdragers voorafgaat, is een effectieve a posteriori rechterlijke toets onontbeerlijk.82 Om die
rechterlijke controle mogelijk te maken, moet een duidelijke
inventaris van alle inbeslaggenomen goederen en gegevens
worden opgesteld. Een hieraan gerelateerde suggestie is dat
een regime voor bewaring en vernietiging van inbeslaggenomen gegevens moet worden uitgewerkt, omdat dit zowel in
België als Nederland onbestaand is.83 Het is van belang dat er
een adequate klachtenregeling voorhanden is. De Nederlandse
beklagprocedure in artikel 552a N-Sv voorziet niet in de mogelijkheid gegevens op een gegevensdrager te vernietigen die
ten onrechte in beslag zijn genomen.84 De beslagene moet ook
over een procedurele mogelijkheid beschikken om persoonlijke gegevens die niet relevant zijn voor de strafprocedure, te
80

81
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Cass. 22 januari 2015, AR C130532F, 45-46, nr. 77; Conings & Royer in:
Buelens & Conings (2016), p. 145; S. Gnedasi, ‘Enkele reflecties over waarborgen bij onderzoek computergegevens’, AFT 2015, afl. 3, (11), p. 20-21. In
Nederland is de ‘ACM Werkwijze digitaal onderzoek 2014’ van 11 februari
2014 van toepassing. Zie enkele toepassingsgevallen over de betwiste reikwijdte van het digitale onderzoek binnen het mededingingsrecht (hetgeen
voor het overige buiten het bestek van dit artikel valt): Rb. Den Haag 9 april
2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AF7087, r.o. 3; Rb. Den Haag 13 oktober 2008,
ECLI:NL:RBSGR:2008:BH2647, r.o. 4.5-4.7 (over de oude Richtlijn van 6 juni
2003); en Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7968, r.o. 2.4 en
2.9 (over de Richtlijn van 11 februari 2014).
Ondertussen bestaan er nauwkeurigere manieren om de relevante informatie te selecteren, zoals predictive coding.
Een a posteriori rechterlijke controle is ook van belang als er wel een rechterlijke machtiging was, bijvoorbeeld om na te gaan of de speurders binnen
het kader van de machtiging hebben gehandeld. C. Conings, Een coherent
regime voor strafrechtelijke zoekingen in de fysieke en digitale wereld, diss.
KU Leuven 2016, p. 303.
Koops, Conings & Verbruggen 2016, p. 121-122.
HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:592, NJ 2017/230, m.nt. T. Kooijmans.
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Richtlijnen voor inbeslagname en bewaring van
gegevensdragers en digitaal bewijs
In België bestaat geen openbare richtlijn op nationaal niveau voor de inbeslagname van gegevensdragers.86 Een
richtlijn voor de inbeslagname van gegevensdragers moet
beter tot uitdrukking brengen hoe met digitaal bewijs moet
worden omgesprongen en welke precieze stappen speurders zouden moeten doorlopen.87 Een uiteenzetting van
het regime voor de inbeslagname van voorwerpen voldoet
niet, vanwege de specifieke eisen van digital forensics, die
bijvoorbeeld verschillen voor smartphones en computers.
Zo rijzen er ook prangende vragen over digitaal forensisch
onderzoek waarbij computersystemen blijven aanstaan en
wanneer de gegevens zich in de cloud bevinden.
Tot slot verdient ook de fysieke bewaring van harde schijven
die digitaal bewijsmateriaal bevatten, aandacht. Dit begint
met het op de juiste manier inpakken en transporteren van
de harde schijven. Net zoals de bewaring van papieren dossiers, kunnen harde schijven en de opgeslagen gegevens
immers onderhevig zijn aan externe factoren, zoals hitte,
vocht of elektromagnetische velden. Om de authenticiteit
van het bewijsmateriaal te verzekeren moet dit hele proces
bovendien in processen-verbaal uitvoerig worden beschreven. Het risico bestaat dat na jarenlange bewaring in slechte
omstandigheden, de gegevens niet langer leesbaar zijn.88
Zelfs als de gegevens niet verloren gingen door de jarenlange bewaring, moet bovendien rekening worden gehouden met de constant evoluerende technologie, voornamelijk van smartphones. Gegevens moeten minstens leesbaar
blijven tot een definitieve uitspraak, eventueel zelfs zolang
een herzieningsprocedure tot de mogelijkheden behoort.
Volgens ons zijn de inzichten van IT-specialisten bij de discussie voor een nieuwe regeling voor de inbeslagname van
gegevensdragers nog onvoldoende meegenomen. Er is onvermijdelijk een grote rol voor hen weggelegd, zowel op de
crime scene als in het verspreiden van kennis over de omgang met gegevensdragers en digitaal bewijs.89

85
86

87
88
89

Art. 28sexies Sv.
Op Europees vlak bestaan er wel aanbevelingen, zoals die van de European
Union Agency for Network and Information Security, ‘Electronic evidence
– a basic guide for First Responders’, maart 2015, www.enisa.europa.eu .
Zie ook Mevis, Verbaan & Salverda 2016, p. 78.
S. Mason & D. Seng (eds.), Electronic evidence, Londen: Institute of advanced
legal studies 2017, p. 298.
G. Opernica, ‘The lifecycle of electronic evidence’, Presentatie op ERA conference, Londen, 8 juni 2017; G. Oparnica, ‘Digital evidence and digital
forensic education’, Digital evidence and electronic signature law review
2016, p. 143-147.
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De snelle ontwikkeling van 3D-printing brengt een
aantal juridische vragen en bezorgdheden met zich
mee. Deze bijdrage beoogt een algemeen overzicht
te geven van een aantal vlakken waarop 3D-printing
in aanraking kan komen met het intellectueel eigendomsrecht.

1.

Inleiding

Een Fender Stratocaster gitaar, een paar Adidasschoenen,
een designerjurk, juwelen, verlichtingsarmaturen, pizza’s,
vliegtuigonderdelen, drones, auto-onderdelen, wapens,
medische protheses, huizen en kantoorgebouwen. Het zijn
slechts enkele voorbeelden van voorwerpen die – zeer simplistisch uitgedrukt – met één druk op een knop werden
gerealiseerd.
3D-printing is geen sciencefiction meer. Sommigen zien er
zelfs de hoeksteen van een ‘derde industriële revolutie’ in,
zoals de stoommachine en het weefgetouw dat waren voor
de eerste industriële revolutie en de standaardisering voor
de tweede.2 3D-printing is ook niet langer voorbehouden
voor de industrie, maar vindt steeds meer doorgang in de
particuliere sfeer.
De snelle ontwikkeling van 3D-printing brengt – zoals vaak
het geval is bij technologische (r)evoluties – een aantal juridische vragen en bezorgdheden met zich mee. Deze bijdrage beoogt een algemeen overzicht te geven van een aantal
vlakken waarop 3D-printing in aanraking kan komen met
het intellectueel eigendomsrecht.

2.

Wat is 3D-printing?

2.1
Omschrijving en stappen in het proces
3D-printing (ook ‘additive manufacturing’ en ‘rapid prototyping’ genoemd) kan worden omschreven als een proces
waarmee driedimensionale solide voorwerpen kunnen
worden gecreëerd vanuit een digitaal bestand (een CADbestand, cf. infra). Het 3D-geprinte voorwerp wordt gerealiseerd via een additief proces, waarbij opeenvolgend lagen
van materiaal op elkaar worden gelegd – geprint als het
ware – totdat het volledige voorwerp driedimensionaal is
gecreëerd.

3D-printing verschilt wezenlijk van het conventionele productieproces, waarbij doorgaans wordt vertrokken van een
solide stuk materiaal waaruit stukken worden weggesneden om tot een voorwerp te komen (‘subtractive manufacturing ’). Het grote voordeel van 3D-printing ten opzichte van
het conventionele proces is dat 3D-printing het eenvoudiger
en sneller maakt om complexe vormen te creëren.
De eerste stap in het proces van 3D-printing bestaat uit de
creatie van een virtueel ontwerp (een digitale blauwdruk)
van het voorwerp dat men wil printen. Nieuwe voorwerpen kunnen worden ontworpen met behulp van ‘Computer
Aided Design’ software (‘CAD-software’), terwijl bestaande
voorwerpen kunnen worden ingescand met behulp van een
3D-scannner.
In een eventuele volgende stap gaat men bewerkingen doen
om onvolkomenheden in het ontwerp te elimineren, teneinde tot een bruikbaar CAD-bestand en printbaar voorwerp
te komen.3
In de laatste stap wordt opdracht gegeven aan de 3D-printer
om het voorwerp te vervaardigen aan de hand van het CADbestand. Het proces neemt normaliter enkele uren tot dagen
in beslag, afhankelijk van de omvang van het voorwerp en
de complexiteit van het ontwerp.4
Personen die over een 3D-printer beschikken, kunnen het
voorwerp uiteraard zelf uitprinten. Beschikken zij niet over
een 3D-printer, of is hun printer niet geschikt voor het voorwerp dat zij beogen te printen, dan kunnen zij eventueel een
beroep doen op derden zoals 3D print shops5 en Fab Labs6
Vaak kan men bij deze entiteiten niet alleen terecht voor het
printen zelf, maar ook voor bijstand bij het ontwerpen of het
inscannen van modellen.
Er bestaan intussen verschillende (buitenlandse) websites,
zoals Thingiverse.com, Shapeways.com en MyMiniFactory.
com, waarop CAD-bestanden met 3D-ontwerpen kunnen worden geüpload en gedownload. Ook het beruchte

3

4

5
1
2

Alexander De Bleeckere is advocaat intellectueel eigendomsrecht bij
ALTIUS.
Zie onder andere: T. Margoni, ‘Not for designers. On the Inadequacies of
EU Design Law and how to Fix it’, jipitec 2013, p. 226 nr. 7; S. Bradshaw, A.
Bowyer & P. Haufe, ‘The Intellectual Implications of Low-Cost 3D-printing’,
SCRIPTed 2010, p. 6-7.
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H. Dasari, ‘Assessing Copyright Protection and Infringement Issues Involved with 3D-printing and Scanning’, AIPLA Quarterly Journal 2013,
p. 301-303.
E.J. Kindt & C. Van Steenbergen, ‘3D printen vanuit een ondernemings- en
auteursrechtelijk perspectief: einde van het auteursrecht?’, in Instituut
voor Bedrijfsjuristen (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. Innovatie, bron
van recht. Recht, bron van innovatie, Brussel, Bruylant 2014, p. 67, nr. 9.
Zie bijvoorbeeld: www.b-art3dprint.be; www.dsignandmore.com; www.3dee.be
en www.materialise.com.
Een Fab Lab kan worden omschreven als een coöperatieve werkplaats waar
uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve
infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen. Om de naam Fab Lab te mogen dragen, moet deze werkplaats voldoen aan het Fab Lab Charter. Doorgaans wordt in Fab Labs op
open source basis gewerkt.
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ThePirateBay.com lanceerde in 2012 een pagina voor zogenaamde ‘physibles’, waarop CAD-bestanden konden worden
uitgewisseld.7
2.2
Ontwikkeling en evolutie van de technologie
3D-printing is niet nieuw. Het concept gaat terug tot de jaren 70.8 In 1977 werd het eerste octrooi verleend aan Wyn
Kelly Swainson.9 De eerste commerciële 3D-printer werd in
1987 op de markt gebracht door het Amerikaanse bedrijf 3D
Systems (www.3dsystems.com).
De technologie is sindsdien enorm geëvolueerd en de materialen die kunnen worden gebruikt alsook de kwaliteit van
de stukken zijn sterk toegenomen. Waar vroeger bijna uitsluitend met kunststoffen kon worden gewerkt, is het vandaag mogelijk om diverse andere materialen te gebruiken
(waaronder metalen, edelmetalen, keramiek, voedsel en
zelfs biomaterialen)10 . Deze evolutie heeft ervoor gezorgd dat
de toepassingsmogelijkheden in belangrijke mate zijn verruimd. De industrieën waarin 3D-printing doorgang heeft
gevonden, zijn zeer divers: de automobiel- en luchtvaartsector, de architectuur, de medische sector, de modesector,
de (toegepaste) kunstensector,11 de speelgoedsector,12 etc.
De technologie is thans ook sterk gedemocratiseerd, in de
zin dat ze toegankelijker is geworden voor consumenten.
Meerdere octrooien op de basistechnologie zijn vervallen,
waardoor 3D-printing goedkoper is geworden.13 De prijzen
voor ‘plug-and-play’ 3D-scanners en 3D-printers variëren
tussen enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Ook
CAD-software kan aan betaalbare prijzen worden aangekocht of is zelfs open source beschikbaar.
Hoewel 3D-printing al enkele decennia bestaat, zijn het
vooral de snelle evolutie en de democratisering die met argusogen wordt gevolgd. Er wordt niet alleen gevreesd dat

3D-printing de kern van het huidige productie- en distributieproces van fysieke producten ernstig zal verstoren, er
wordt ook gevreesd voor een massale schending van intellectuele eigendomsrechten. Omwille van de verschillende
digitale aspecten waardoor de technologie wordt gekenmerkt (e.g. CAD-bestanden die kunnen worden uitgewisseld), wordt vaak een vergelijking gemaakt met de digitalisering in de entertainmentindustrie, in het bijzonder met
de problematiek rond file sharing (Napster, Limewire, Kazaa,
The Pirate Bay).14
CAD-bestanden kunnen inderdaad ontwerpen bevatten die
beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. Wanneer dergelijke CAD-bestanden zonder toestemming van de
rechthebbenden worden gecreëerd, geüpload, gedownload
en/of geprint, kan dit dus mogelijks inbreukmakend zijn.15
Hieronder zal worden onderzocht hoe de verschillende
relevante intellectuele eigendomsrechten, i.e. het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht
en het octrooirecht worden geraakt door 3D-printing. Bij
dit onderzoek zal eerst kort de mogelijke bescherming van
3D-creaties worden besproken. Vervolgens zal per recht
worden nagegaan of en wanneer het 3D-printen van beschermde voorwerpen inbreukmakend kan zijn.

3.

3.1

Mogelijke bescherming van 3D-creaties onder het
intellectueel eigendomsrecht
Ontwerpen of voorwerpen die via 3D-printtechnologie
worden gerealiseerd, kunnen in aanmerking komen voor
intellectueelrechtelijke bescherming op voorwaarde dat
aan de (wettelijke) beschermingsvoorwaarden is voldaan.16

14
7

8
9

10

11

12

13

Duan, ‘The Pirate Bay Get Physibles: A New Category for ‘Sharing’ Physical
Product Files’, 23 januari 2012, www.shapeways.com/blog/archives/1177the-pirate-bay-get-physibles-a-new-categor y-for-sharing-physicalproduct-files.ht ml. Merk op dat ThePirateBay.com in België werd geblokkeerd als gevolg van meerdere rechterlijke bevelen (cf. infra). Er zijn ons
geen Belgische websites bekend met deze functionaliteit, maar er kan wel
worden verwezen naar imaterialise.com van de Leuvense onderneming
Materialise dat onder meer fungeert als online marktplaats waarop 3Dgeprinte voorwerpen kunnen worden verhandeld.
D. Jones, ‘Ariadne Column’, New Scientist, 3 oktober 1974.
US 4041476 A. Het octrooi vertrok van het idee zoals beschreven door D.
Jones, maar Wyn Kelly Swainson had zijn octrooiaanvrage reeds in 1971
ingediend.
M. Murphy, ‘This 3D printer creates human muscles and tissues that
could actually replace real ones’, 15 februari 2016, https://qz.com/616185/
this-3d-printer-creates-human-muscles-and-tissues-that-could-actually-replace-real-ones/.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de sectoren, zie: E.J. Kindt & C.
Van Steenbergen, ‘3D printen vanuit een ondernemings- en auteursrechtelijk perspectief: einde van het auteursrecht?’, in Instituut voor Bedrijfsjuristen (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. Innovatie, bron van recht. Recht,
bron van innovatie, Brussel, Bruylant 2014, p. 67-72, nr. 10-20.
Zo heeft speelgoedproducent Mattel een eigen 3D-printing workshop (F.
Ghilassene, ‘L’impression 3D: Impacts économiques et enjeux juridiques’,
Les Dossiers de la Direction des Etudes de l’INPI, 2014).
Zie hierover: R.M. Ballardini, M. Norrgard en T. Minssen, ‘Enforcing Patents
in the era of 3D-printing’, JIPLP 2015, p. 850-851.
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15
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Zie hierover: D. Mendis, ‘The Clone Wars: Episode 1. The Rise of 3D-printing and its Implications for Intellectual Property Law - Learning Lessons
from the Past?’, EIPR 2013, p. 155-159; F. Eisvogels & L. Dijkman, ‘Intellectuele eigendomen de ‘derde industriële revolutie’. Enkele opmerkingen over
de juridische implicaties van 3D-printen.’, The Next Marketing, 2 april 2015,
www.thenextmarketing.com/wp-content/uploads/2015/04/White-paperTNM-Intellectuele-Eigendom-en-de-derde-industri%C3%ABle-revolutie2-april-2015.pdf.
In de Verenigde Staten zijn er immers reeds een aantal geschillen gerezen,
bijvoorbeeld over een 3D-ontwerp van de ‘Penrose Triangle’ (C. Doctorow,
‘3D printing’s first copyright complaint goes away, but things are just
getting started’, 21 februari 2011, https://boingboing.net/2011/02/21/3dprintings-first-c.html), een IPhone dock in de vorm van een troon uit de
reeks Game of Thrones (N. Hurst, ‘HBO blocks 3D-printed Game of Thrones Iphonedock’, 13 februari 2013, www.wired.com/2013/02/got-hbocease-and-desist/) en figuurtjes uit het computerspel Final Fantasy VII (C.
Thompson, ‘Clive Thompson on 3-D Printing’s Legal Morass’, 30 mei 2012,
www.wired.com/2012/05/3-d-printing-patent-law/). In deze gevallen
werd een notice-and-take-down procedure gevolgd of een ingebrekestelling gestuurd. Zij werden in der minne geregeld (door het verwijderen van
de ontwerpen). Wij hebben geen kennis van gerechtelijke procedures die
reeds zouden zijn gevoerd in het kader van 3D-printing.
In deze bijdrage zal hoofdzakelijk worden verwezen naar nationale bepalingen, in het bijzonder het Wetboek van Economisch Recht, B.S. 29 maart
2013 (hierna: ‘ WER’) (voor auteursrecht en octrooirecht) en het BeneluxVerdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, B.S. 26 april 2006 (hierna:
‘BVIE’) (voor tekeningen- en modellenrecht en merkenrecht).
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Een 3D-creatie kan bijgevolg bescherming genieten onder
het auteursrecht als het een origineel of oorspronkelijk17
werk betreft dat uitgedrukt is in een concrete vorm, onder het tekeningen- en modellenrecht als het gaat om een
voortbrengsel dat nieuw is en een eigen karakter18 heeft,
onder het merkenrecht als het kan worden beschouwd als
een teken dat onderscheidend vermogen19 heeft, en onder
het octrooirecht als het gaat om een uitvinding die nieuw
is, op uitvinderwerkzaamheid berust en industrieel toepasbaar20 is. Cumul van deze intellectuele eigendomsrechten is
mogelijk.
Behalve voor het auteursrecht, waarvan de bescherming
niet onderworpen is aan formaliteiten,21 alsook voor nietingeschreven Uniemodellen (die niet nader zullen worden
besproken in deze bijdrage), vereist dergelijke bescherming
een depot bij de relevante bureaus en een inschrijving in de
relevante registers.
Om bijvoorbeeld de mogelijke bescherming van 3D-ontwerpen onder het auteursrecht te beoordelen, kan een onderscheid worden gemaakt naargelang het ontwerp het resultaat is van een CAD-tekening of een 3D-scan.
Wanneer een ontwerp met behulp van CAD-software wordt
getekend, is er in principe ruimte voor originaliteit en dus
voor auteursrechtelijke bescherming. Dit zal zeker zo zijn
indien het ontwerp uit het niets wordt gecreëerd (dus niet
zomaar wordt nagetekend) en dus zuiver ontsproten is aan
de creatieve geest van de auteur. Het feit dat het ontwerp
met behulp van een computer werd gemaakt, is irrelevant. 22
Voor ontwerpen die het resultaat zijn van een 3D-scan is bescherming minder evident. Scannen is in principe een zuiver geautomatiseerd/computer-gegenereerd proces en dus
geen uitdrukking van een menselijke intellectuele en creatieve inspanning. Het louter 3D-scannen van een bestaand
voorwerp zal dus wellicht geen aanleiding geven tot een

eigen auteursrecht.23 ,24 Ook op het CAD-bestand (lees: het
bestand zelf, niet het werk dat het bevat) dat het resultaat is
van de scan zullen geen auteursrechten rusten, bijvoorbeeld
als software.25 Het is namelijk niet mogelijk om creatieve
keuzes te maken in de creatie van de onderliggende code.
De code wordt automatisch gegenereerd. Het CAD-bestand
is dus niet meer dan een drager, zoals een MP3-bestand een
drager van een muziekwerk kan zijn.
Zowel in het auteursrecht,26 het tekeningen- en modellenrecht 27 als in het merkenrecht 28 geldt dat bescherming uitgesloten is wanneer de vormgeving uitsluitend wordt gedicteerd door technische of functionele vereisten. Bij gebreke
aan bescherming zullen dergelijke voorwerpen in principe
vrij kunnen worden gereproduceerd via 3D-printing. Een
bekend voorbeeld uit het merkenrecht is het beroemde
Lego-blokje.29
Een andere vermeldenswaardige uitsluiting in het tekeningen- en modellenrecht betreffen verbindingsstukken (bijvoorbeeld de koppeling waardoor de stofzuigerslang op een
stofzuiger past en een stekker die in een stopcontact moet
passen)30 en (reserve)onderdelen die niet zichtbaar zijn bij
normaal gebruik van het voorwerp waar zij deel van uitmaken (bijvoorbeeld motorische vervangingsonderdelen,
zoals degene die zich onder de motorkap van een wagen
bevinden).31
23

24

25
26

17

18
19
20
21

22

Een werk is origineel indien het “gaat om een eigen intellectuele schepping
van de auteur”, waarmee de auteur uitdrukking geeft aan zijn persoonlijkheid. Dat is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk
zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het
maken van vrije en creatieve keuzen en zo in staat is zijn werk een “persoonlijke noot” te geven (HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, Eva-Maria
Painer/Standard Verlags GmbH e.a., ECLI:EU:C:2013:138, punt 89; HvJ
EU 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco Ltd, e.a./Yahoo! UK Ltd. ea.,
ECLI:EU:C:2012:115, punt 38. Cass. 11 maart 2005, Arr.Cass. 2005, p. 585
zoals bevestigd door Cass. 17 maart 2014, Arr.Cass. 2014, p. 773).
Artikel 3.1.4 BVIE (voortbrengsel); artikel 3.3.1 BVIE (nieuwheid) en artikel
3.3.2 BVIE (eigen karakter).
Artikel 2.2.1 BVIE.
Artikel XI.6 § 1 WER (nieuwheid), artikel XI.7 WER (uitvinderswerkzaamheid) en artikel XI.8 (industriële toepasbaarheid).
Artikel 4.2 Berner conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896,
herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart
1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, B.S. 10 november 1999
(‘Berner Conventie’).
HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer/Standard Verlags
GmbH e.a., ECLI:EU:C:2013:138, punt 90; Gent 5 januari 2009, AM 2009,
p. 413 noot.
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31

Vgl. Brussel 26 maart 2009, JLMB 2009, p.1041: in dit arrest oordeelde het
Hof van Beroep te Brussel dat het converteren van 2D-afbeeldingen van
personages uit de stripreeks Kuifje naar 3D-beeldjes een zuiver technisch
proces was waarbij geen ruimte was voor een persoonlijke stempel, waardoor de 3D-beeldjes niet in aanmerking komen voor bescherming onder
het auteursrecht (als afgeleide werken).
Eigenlijk is het niet meer dan een reproductie van het bestaande voorwerp,
waarvoor desgevallend ook toestemming moet worden gevraagd aan de
auteur(srechthebbende) van het originele voorwerp. In dezelfde zin: E.J.
Kindt & C. Van Steenbergen, ‘3D printen vanuit een ondernemings- en auteursrechtelijk perspectief: einde van het auteursrecht?’, in Instituut voor
Bedrijfsjuristen (ed.), Tendensen in het bedrijfsrecht. Innovatie, bron van
recht. Recht, bron van innovatie, Brussel, Bruylant 2014, p. 91, nr. 48.
Software is eveneens beschermbaar onder het auteursrecht (artikel
XI.294-XI.304 WER).
Het auteursrecht bevat geen expliciete wettelijke uitsluiting van bescherming voor dergelijke werken. Het gaat om een uitsluiting die voortvloeit
uit de rechtspraak en rechtsleer. Zie hierover: J. Muyldermans, ‘De originaliteitstoets voor de auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen’, noot onder Brussel 26 juni 2012, IRDI 2013, p. 113 e.v. en verwijzingen
aldaar.
Artikel 3.2.1. a) BVIE.
Artikel 2.2.1 BVIE. Zie ook andere uitsluitingen in dit artikel (aard van de
waren en wezenlijke waarde).
Zie HvJ EU 14 september 2010, C-48/09, Lego Juris/BHIM, ECLI:EU:C:2010:516
(cf. infra).
Artikel 3.2.1 BVIE. Artikel 3.2.2 BVIE voorziet echter een uitzondering op
de uitzondering voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die
tot doel hebben binnen een modulair systeem de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk
te maken. Deze voortbrengselen kunnen wel worden beschermd op voorwaarde dat ze aan de vereisten van nieuwheid en eigen karakter voldoen.
Een voorbeeld hier is het element dat het mogelijk maakt stoelen van een
bepaald type in rijen aan elkaar te schakelen of te stapelen (H. Vanhees,
‘Art. 3.2 BVIE [Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom] (Art. 2
BTMW)’, in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, juni 2004, p. 6).
Artikel 3.4 BVIE; Gemeenschappelijke Commentaar van de regeringen van
de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002, p. 12.
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Een persoon die een 3D-ontwerp beschermd wenst te zien,
staat best even stil bij de verschillende finaliteit van de
onderscheiden intellectuele eigendomsrechten. Waar het
auteursrecht en het tekeningen- en modellenrecht hoofdzakelijk bedoeld zijn om het uiterlijk van een creatie te beschermen, is dit niet het geval voor het merkenrecht en het
octrooirecht.
Merken dienen om de oorsprong van een product als zijnde
afkomstig van een bepaalde onderneming te garanderen. 32
Anders gezegd: het merkenrecht zorgt ervoor dat de consument bij het waarnemen van het merk weet dat het product
(of de dienst) afkomstig is van een bepaalde onderneming.
Hoewel de vorm van een product in aanmerking kan komen voor merkenrechtelijke bescherming, zal dit niet altijd
evident zijn. Het gebeurt maar zelden dat de consument de
vorm van een product op zichzelf zal herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Wanneer dit wel zo is,
zal dat eerder het gevolg zijn van inburgering. Inburgering
betekent dat de consument in een niet-onderscheidend teken alsnog een merk gaat zien, bijvoorbeeld na langdurig en
intensief gebruik.33
Terwijl de andere intellectuele eigendomsrechten geen bescherming verlenen aan technische elementen, werd het
octrooirecht net in het leven geroepen om technische uitvindingen te beschermen. Het octrooirecht verleent geen
bescherming aan het uiterlijk van een product.34
Hoewel het toenemende succes van 3D-technologie voorlopig vooral invloed heeft gehad op de markt van de consumentengoederen met een zekere esthetische waarde
(bijvoorbeeld speelgoed en juwelen), valt niet uit te sluiten
dat ook bepaalde innovatieve producten het voorwerp kunnen uitmaken van 3D-printing. Zo kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan een geoctrooieerde babyfles zoals de ‘Anyway
Cup’35 of een harnassysteem om een (‘Go Pro’) camera aan
32

33

34

35

Zie hierover met uitgebreide verwijzing naar relevante rechtspraak: T.
de Haan, ‘L’impression 3D face au droit des marques’ in B. Michaux (ed.),
L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 50-51, nr. 3.
Ook hier kan opnieuw melding worden gemaakt van het Lego-blokje. Zie evenwel: HvJ EU 14 september 2010, C-48/09, Lego Juris/BHIM,
ECLI:EU:C:2010:516, waarin het HvJ EU oordeelde het Lego-blokje geen
geldig merk kon vormen voor bouwspeelgoed. Het gebrek aan betwisting
dat het Lego-blokje onderscheidend vermogen had verkregen door inburgering, kon geen soelaas brengen. De nietigverklaring werd namelijk
gevorderd omdat de vorm van het Lego-blokje noodzakelijk zou zijn om
een technische uitkomst te verkrijgen. Deze absolute nietigheidsgrond kan
niet worden verholpen door inburgering (L. Depypere, ‘Vormmerken: een
overzicht van recente rechtspraak’, IRDI 2015, p. 194-195, nr. 10). De vorm
van de Lego-figuurtjes werd daarentegen wel een geldig merk bevonden
(Ger. EU 16 juni 2015, T-395/14 en T-396/14, Best Lock/BHIM/Lego Juris,
ECLI:EU:T:2015:380).
Artikel IX.4 § 1, 4 WER. Wanneer een gegeven vorm tegelijk zowel een
technische als een esthetische functie heeft en deze aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan deze vormgeving echter toch het voorwerp uitmaken van een octrooi (P. de Jong, O. Vrins & C. Ronse, ‘Evoluties in
het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2007-2010’, TBH 2011, p. 328
met verwijzing naar Rb. Gent 29 juni 2009, ICIP-Ing.Cons. 2009, p. 322, IRDI
2010, p. 30).
UK 216210; R.M. Ballardini, M. Norrgarden & T. Minssen, ‘Enforcing Patents
in the era of 3D-printing’, JIPLP 2015, p. 851.
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het lichaam te bevestigen.36 De technologie laat dus in principe toe dat dergelijke eenvoudige doch octrooirechtelijk
beschermbare producten kunnen worden gecreëerd en
gereproduceerd. Het is zelfs al mogelijk om medicijnen te
printen via 3D-printtechnologie.37
3.2

Mogelijke inbreuken

3.2.1

Vooraf: 3D-printing in de private of nietcommerciële sfeer
Bij de analyse van de vraag in welke mate 3D-printing aanleiding kan geven tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten dient vooraf – en teneinde niet nodeloos in herhaling te vallen bij de individuele bespreking van de rechten
– een belangrijke kanttekening te worden gemaakt, met
name dat handelingen in de private of niet-commerciële
sfeer in principe niet kunnen worden beteugeld. De relevante intellectuele eigendomsrechten voorzien namelijk
uitzonderingen voor dergelijk gebruik of strekken zich er
niet tot uit.38 Rechthebbenden zullen dus in principe niet
kunnen optreden tegen personen die in de privésfeer beschermde voorwerpen reproduceren via 3D-printing.
3.2.2
Auteursrecht
De auteur beschikt over een uitgebreid arsenaal aan rechten. Overeenkomstig artikel IX.165 WER beschikt hij over
een exclusief recht van reproductie (inclusief adaptatie, vertaling, verhuring en uitlening), mededeling aan het publiek
en distributie op zijn werk. Naast deze exclusieve vermogensrechten, kan hij eveneens morele rechten laten gelden,
zoals het divulgatierecht, het paterniteitsrecht en het integriteitsrecht. De auteur heeft dus een grote zeggenschap
over wat er met zijn werk mag gebeuren.
Niet onbelangrijk is dat de exclusieve rechten ‘technologieneutraal’ zijn. Auteurs kunnen zich verzetten tegen elke gehele of gedeeltelijke reproductie of gehele of gedeeltelijke
publieke mededeling (van originele elementen) van hun
werk, ongeacht de technologie die daarvoor wordt gebruikt.
De ruime omvang van de exclusieve rechten, in combinatie met het principe van technologie-neutraliteit, heeft tot
gevolg dat de auteur van een auteursrechtelijk beschermd
voorwerp zich vrijwel tegen alle stappen in het ontwerp-,
print- en distributieproces kan verzetten in het kader van
3D-printing, tenzij zou worden vastgesteld dat de handeling
in kwestie aanleiding geeft tot een privékopie in de zin van
artikel XI.190, 5° WER .
De uitzondering van de privékopie kan vandaag reeds in zekere
mate spelen in het kader van 3D-printing, bijvoorbeeld bij de
36
37

38

US 6955484 B2.
L. Mearian, ‘This is the first 3D-printed drug to win FDA approval. 3D
printing makes an easier-to-swallow drug’, 28 maart 2016, www.computerworld.com/article/3048823/3d-printing/this-is-the-first-3d-printeddrug-to-win-fda-approval.ht ml.
Zie artikel XI.34 WER; artikel XI.190, 5° WER (auteursrecht); artikel
2.20.1.a), b) en c) BVIE (merkenrecht, zie vereiste van gebruik in het economisch verkeer) en artikel 3.19.1. a) BVIE (tekeningen en modellen).
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opslag en het downloaden (uit rechtmatige bron, cf. infra) van
CAD-bestanden waarin een auteursrechtelijk beschermd werk
vervat ligt. Het lijdt weinig twijfel dat een aldus gecreëerde digitale reproductie van een beschermd werk onder de regeling van
de privékopie kan vallen. Minder evident is de vraag of het uiteindelijk printen van het beschermde voorwerp (dus de reproductie in materiële vorm en niet digitaal) eveneens kan wordt
gedekt door de huidige regeling van de privékopie.39
Feit is dat 3D-printing niet werd beoogd bij het uitwerken
van de huidige regeling. In Frankrijk werd in 2015 reeds een
poging ondernomen om hierover duidelijkheid te scheppen
en de exceptie van de privékopie en de daaraan gekoppelde
vergoedingsregeling uit te breiden naar 3D-printing. Een
wetgevend voorstel in die zin werd echter afgeschoten, omdat men van oordeel was dat de huidige stand van de technologie een dergelijk ingrijpen nog niet rechtvaardigt.40
In de mate dat er geen sprake is van een privékopie, zal het
inscannen of het natekenen van een bestaand auteursrechtelijk beschermd werk, bijvoorbeeld een beeldje van het
strippersonage Kuifje,41 een reproductie – eventueel met inbegrip van een adaptatie – uitmaken waarvoor de toestemming van de auteur dient te worden bekomen. Eventuele
bijkomende aanpassingen die worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om de scan te perfectioneren en zeker degene om het
ontwerp te personaliseren, kunnen wellicht als een adaptatie van het originele werk worden beschouwd.
Het uploaden van het CAD-bestand met het beeldje van
Kuifje kan een mededeling aan het publiek uitmaken.42 Wanneer het uploaden zonder toestemming van de auteursrechthebbende (in casu Moulinsart) gebeurt, zal er dus sprake zijn
van een inbreuk. Of het uploaden eveneens aan het distributierecht raakt, valt te betwijfelen, nu het Hof van Justitie in
de zaak Art & Allposters oordeelde dat het distributierecht en
het concept van uitputting enkel betrekking hebben op een
“tastbare zaak” waarin het werk is belichaamd.43

39

40

41
42
43

Meer uitgebreid hierover, zie: E.J. Kindt & C. Van Steenbergen, ‘3D printen vanuit een ondernemings- en auteursrechtelijk perspectief: einde van
het auteursrecht?’, in Instituut voor Bedrijfsjuristen (ed.), Tendensen in het
bedrijfsrecht. Innovatie, bron van recht. Recht, bron van innovatie, Brussel,
Bruylant 2014, p. 78-84 en B. Michaux (ed.), ‘L’impression 3D: un défi supplémentaire pour le droit d’auteur’, in B. Michaux, L'impression 3D, Brussel,
Larcier 2016, p. 87-106. In het kader van het beknopte voorwerp van deze
bijdrage kan hier echter niet verder op worden ingegaan. Vermeldenswaard is wel dat de huidige tekst van artikel XI.190, 5° WER enkel doch
algemeen verwijst naar de “reproductie van werken” in de familiekring.
Een letterlijke lezing van de wet zou aldus alvast tot de vaststelling kunnen leiden dat het 3D-printen van een beschermd werk in de familiekring
effectief onder de privékopie-exceptie zou kunnen vallen.
Zie hierover: F. Ghilassene, L’impression 3D et la question de la redevance
pour copie privée, Rapport du sous-groupe de travail « impression 3D » du
CNAC, maart 2016, www.inpi.fr/sites/default/files/impression_3d_et_la_
question_de_la_redevance_pour_copie_privee.pdf.
Vgl. supra voetnoot 23.
L. Bodson, ‘Partage de fichiers sur Internet: le peer to peer est-il une communication au public?’, AM 2005, p. 286-288.
HvJ EU 22 januari 2015, C-419/13, Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright, ECLI:EU:C:2015:27, punt 37. Voor software lijkt dit anders
te zijn, zie onder meer HvJ EU 3 juli 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH/Oracle
International Corp., ECLI:EU:C:2012:407.
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Zéér recent, namelijk in een arrest van 14 juni 2017, oordeelde het Hof van Justitie dat het beheer van een online
platform waarop auteursrechtelijk beschermde werken
kunnen worden gedeeld, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van
een zoekmotor, een mededeling aan het publiek uitmaakt
door de beheerder van het platform (in casu The Pirate
Bay).44 Deze vaststelling kan eventueel worden doorgetrokken naar websites als Thingiverse.com, Shapeways.com en
MyMiniFactory.com, althans in de mate dat zij in vergelijkbare omstandigheden een online platform aanbieden voor de
uitwisseling van CAD-bestanden met beschermde werken.
Het downloaden van een CAD-bestand kan eveneens inbreukmakend zijn. Dit zal in elk geval zo zijn wanneer het
gaat om een onrechtmatig geüpload bestand, zelfs indien
het downloaden uitsluitend in de privésfeer gebeurt en
daarvoor bestemd is.45
Tot slot kan er weinig discussie bestaan dat het effectief
printen van het Kuifje-beeldje een reproductie uitmaakt die
eveneens kan worden verboden, en dat het te koop aanbieden en verkopen van dat voorwerp wel degelijk een schending kan opleveren van het exclusief distributierecht.
3.2.3
Tekeningen- en modellenrecht
De houder van een tekening of een model kan zich op grond
van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van
een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop de tekening of het model is toegepast en
dat identiek is aan de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model of dat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.46 Onder “gebruik ”
wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in
de handel brengen, verkopen, leveren, verhuren, invoeren,
uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of in voorraad hebben
voor een van deze doeleinden.47
De vraag is nu of en in welke mate deze rechten de houder de mogelijkheid geven om zich te verzetten tegen het
3D-printen van zijn tekening of model. Stel dat een persoon
bijvoorbeeld een paar Crocs (schoenen) wenst te printen,
waarvan het uiterlijk geregistreerd is als Uniemodel.48
Het inscannen en/of het natekenen van een bestaand paar
Crocs zal wellicht geen inbreuk opleveren. In dergelijk geval
is er geen gebruik van een voortbrengsel in voormelde zin.
Er kan immers worden betwijfeld of de scan of het digitaal
ontwerp überhaupt als een “voortbrengsel” kan worden ge-

44
45

46
47
48

HvJ EU 14 juni 2017, C-610/15, Stichting Brein/Ziggo BV en XS4All Internet BV,
ECLI:EU:C:2017:456, punt 48.
HvJ EU 10 april 2014, C-435/12, ACI Adam BV e.a./Stichting de Thuiskopie
en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, ECLI:EU:C:2014:254,
punt 37.
Artikel 3.16.1 BVIE.
Artikel 3.16.2 BVIE.
RCD nr. 000860036-0001, ingeschreven op 17 januari 2008 voor Locarnoklasse 02.04.
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zien, nu zou kunnen worden geargumenteerd dat dit op fysieke producten slaat.49
Een andere vraag is of een scan of een digitaal ontwerp van
een product bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Op basis van een vonnis van de Rechtbank
te ’s-Gravenhage van 31 juli 2008 kan ook deze vraag mogelijks negatief worden beantwoord. In dit vonnis oordeelde de
rechtbank namelijk dat een 2D-voorstelling (een foto) van 3Dvoorwerpen effectief een andere algemene indruk wekt:
“Voorshands is niet in te zien dat onder ‘een voortbrengsel
waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast’
ook moet worden begrepen een foto van dit voortbrengsel. Bovendien wekt een tweedimensionale afbeelding
van een voortbrengsel, waarin het Gemeenschapsmodel
is verwerkt, per definitie een andere algemene indruk
dan het driedimensionale Gemeenschapsmodel.”50
Om in essentie dezelfde redenen zal ook het uploaden en het
downloaden van een CAD-bestand met een Crocs-ontwerp
wellicht geen inbreuk opleveren en dus niet kunnen worden
verboden door de houder.51
Het daadwerkelijk printen van de Crocs zal uiteindelijk wel
een gebruik in voormelde zin opleveren, aangezien dit een
“vervaardiging ” van een “voortbrengsel” uitmaakt. Bovendien kan worden aangenomen dat het 3D-geprinte voorwerp in de meest gevallen geen andere algemene indruk zal
wekken bij de gebruiker dan degene die wordt gewekt door
het originele voorwerp.
Ook het aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren,
verhuren, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen, gebruiken of
in voorraad hebben voor een van deze doeleinden van de
3D-geprinte Crocs zal kunnen worden verboden.
3.2.4
Merkenrecht
De exclusieve rechten van de merkhouder strekken zich
hoofdzakelijk uit tot het gebruik van tekens in het economisch verkeer. Inbreukmakend gebruik veronderstelt gebruik ter onderscheiding van waren of diensten dan wel
gebruik waarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (of de andere functies van het merk)
of de reputatie van het merk. Deze laatste vorm van gebruik
49

50

51

Vgl. V. Cassier & A. Strowel, ‘Le droit des dessins et modèles « mis sous pression » par l’impression 3D?’ in B. Michaux (ed.), L'impression 3D, Brussel,
Larcier 2016, p. 79; T. Margoni, ‘Not for designers. On the Inadequacies of
EU Design Law and how to Fix it’, jipitec 2013, p. 231-232, nr. 45; contra: M.
Driessen, ‘3D-printen: een (r)evolutie in het modellenrecht?’, BMM Bulletin
2015, p. 80.
Rb. ’s Gravenhage 31 juli 2008, 312388 / KG ZA 08-685; T. Margoni, ‘Not for
designers. On the Inadequacies of EU Design Law and how to Fix it’, jipitec
2013, p. 231-232, nr. 45.
V. Cassier & A. Strowel, ‘Le droit des dessins et modèles « mis sous pression » par l’impression3D?’ in B. Michaux (ed.), L'impression 3D, Brussel,
Larcier 2016, p. 79 die tot hetzelfde besluit komen door te stellen dat de
CAD-bestanden niet kunnen worden beschouwd als een zichtbaar element
voor een product. Het gaat eerder om een onzichtbaar aspect of een fabricageplan; contra: M. Driessen, ‘3D-printen: een (r)evolutie in het modellenrecht?’, BMM Bulletin 2015, p. 80.
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kan eveneens worden verboden wanneer zij zich niet afspelen in het economisch verkeer bij afwezigheid van een geldige reden voor dergelijk gebruik.52
Onder “gebruik ” moet onder meer worden verstaan: het
aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in
voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten
van diensten onder het teken; het invoeren of uitvoeren
van waren onder het teken; en het gebruik van het teken in
stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.53
De vraag in welke mate 3D-printing ook in het kader van het
merkenrecht inbreukmakend kan zijn, kan opnieuw worden
onderzocht met een voorbeeld uit de praktijk, bijvoorbeeld
op basis van het beroemde geribbelde glazen Coca-Colaflesje dat als driedimensionaal Uniemerk is ingeschreven.54
Er zijn bijvoorbeeld op Thingiverse.com meerdere CAD-files
beschikbaar om het flesje te printen.55
Het louter inscannen of natekenen van een flesje, zowel
voor private als voor niet-private doeleinden, zal wellicht
geen inbreuk opleveren. Het creëren van een digitaal (CAD-)
bestand dat een digitale reproductie van het merk bevat,
kan immers bezwaarlijk worden gezien als een “gebruik ”
van een teken en zeker niet als een gebruik “ter onderscheiding van waren (of diensten)”.56 In dit verband kan worden
verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak
Google France/Louis Vuitton, waarin het hof overwoog:
“Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en
daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.”57
Deze bevinding kan mogelijks naar analogie worden toegepast op de situatie van iemand die een (vorm)merk inscant
of natekent, zodat het aldus gecreëerde CAD-bestand uiteindelijk kan worden gebruikt om het beschermde voorwerp te printen. Ook deze persoon creëert de technische
voorzieningen die aanleiding kunnen geven tot het uiteindelijke gebruik van het merk zonder evenwel zelf gebruik in
merkenrechtelijke zin te maken van het teken.
In principe zal bij het louter inscannen of natekenen veelal ook
niet zonder geldige reden afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen (of de andere functies van het merk)
dan wel aan de reputatie van merk. The Coca-Cola Company
zal zich hiertegen bijgevolg evenmin kunnen verzetten. Hoewel dit exclusief recht ook buiten het economisch verkeer kan
52
53
54
55
56
57

Artikel 2.20.1 BVIE.
Artikel 2.20.2 BVIE.
EUTM nr. 002754067, ingeschreven op 9 december 2004 voor Nice-klassen
5, 21, 30, 32, 33.
Zie o.a. www.thingiverse.com/thing:1312109.
In dezelfde zin: T. de Haan, ‘L’impression 3D face au droit des marques’ in B.
Michaux, L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 61-62, nr. 26-27.
HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08 en C-238/08, Google France/Louis Vuitton
Malletiere.a., ECLI:EU:C:2010:129, punt 57.
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spelen, kan wellicht worden aangenomen dat de merkhouder
het toch niet kan laten gelden ten aanzien van particulieren in
de privésfeer. Om tot dit besluit te komen, kan naar analogie
worden verwezen naar de interpretatie die het Hof van Justitie
aan het begrip ‘geldige reden’ gaf in de Bulldog-zaak (inzake
bekende merken). In deze zaak stelde het Hof van Justitie dat
“het begrip geldige reden niet aldus [kan] worden uitgelegd dat
het beperkt is tot objectief dwingende redenen”, “maar ook kan
aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende
merk”.58 Eén van de factoren die relevant is in de beoordeling is
“de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor
die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk”.59 Aangezien er bij zuiver privégebruik normaliter geen economisch
en/of commercieel relevant gebruik is, zou kunnen worden
gesteld dat het inscannen of natekenen van een merk in het
kader van dergelijk gebruik een geldige reden uitmaakt.
The Coca-Cola Company zal zich in bepaalde gevallen wel
kunnen verzetten tegen het uploaden van het CAD-bestand,
bijvoorbeeld op een website als Thingiverse.com. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als het uploaden zich afspeelt in het
economisch verkeer en gepaard gaat met een grafische voorstelling van een (vorm)merk. Wanneer men een CAD-bestand
uploadt met de bedoeling het uit te wisselen met anderen, dan
zal inderdaad vaak een grafische voorstelling worden gegeven
van het voorwerp, zodat potentiële downloaders weten over
welk voorwerp het gaat. Er zou, bijvoorbeeld via een analoge
toepassing van de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake
het gebruik van Adwords, kunnen worden geargumenteerd of
dit een gebruik is “voor de waren” waarvoor het merk werd ingeschreven en dus kan worden verboden.60 ,61
Ook het printen, het in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen, etc. van het Coca-Cola flesje zal kunnen worden verboden voor zover deze handelingen de private sfeer
overstijgen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de
handelingen, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen. Van
zodra er een verkoop, aanbod tot verkoop of reclame is die
uitgaat van een rechtspersoon ten aanzien van de consument, dan zal dit ook als een commerciële handeling worden beschouwd.62

58
59
60

61
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HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12, Leidseplein Beheer/Red Bull, ECLI:EU:C:2014:49,
punt 45 en 48.
Ibidem, punt 60.
HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, L’Oréal/Ebay, ECLI:EU:C:2011:474, punt 91;
T. de Haan, ‘L’impression 3D face au droit des marques’ in B. Michaux,
L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 62, nr. 29-30.
Hier kan eveneens worden verwezen naar artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2436
van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht (PB, L 336 van 23.12.2015, p. 1–26) der lidstaten dat merkhouders de mogelijkheid biedt om zich te verzetten tegen bepaalde
voorbereidende handelingen die voorafgaan aan het eigenlijk inbreukmakend
gebruik van hun merk. Het valt niet uit te sluiten dat deze bepaling, eenmaal
geïmplementeerd en mits interpretatie in die zin van de bevoegde rechterlijke
instanties, een bijkomend middel verschaft aan merkhouders om zich te verzetten tegen bijvoorbeeld het uploaden van een CAD-bestand.
T. de Haan, ‘L’impression 3D face au droit des marques’ in B. Michaux (ed.),
L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 66-67, nr. 37-40 met verwijzingen
naar rechtspraak aldaar.
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3.2.5
Octrooirecht
Het octrooirecht kent twee types inbreuken: directe inbreuken en indirecte inbreuken. Er zal sprake zijn van een
directe octrooi-inbreuk wanneer een derde zonder toestemming van de houder een product waarop het octrooi betrekking heeft, vervaardigt, aanbiedt, in het verkeer brengt en/
of gebruikt, dan wel daartoe invoert of in voorraad heeft.
Wanneer het gaat om een geoctrooieerde werkwijze is het
tevens verboden die werkwijze toe te passen of voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden en een product
dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi
betrekking heeft is verkregen, aan te bieden, in het verkeer
te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of
in voorraad te hebben.63 Een indirecte octrooi-inbreuk is
voorhanden wanneer men een wezenlijk bestanddeel van
de uitvinding aanbiedt of levert voor de toepassing van de
geoctrooieerde uitvinding op het Belgisch grondgebied, wetende dat dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk
is dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.64
Het inscannen of natekenen van een uitvinding, bijvoorbeeld de hierboven reeds vermelde AnyWay-babyfles en
het opslaan van de digitale reproductie in een CAD-bestand
zal in principe geen octrooi-inbreuk behelzen. Een (directe)
octrooi-inbreuk veronderstelt immers een vervaardiging of
een gebruik van de technische functie van de uitvinding. Als
digitale reproductie van de uitvinding kan het CAD-bestand
niet zomaar worden gelijkgesteld met de uitvinding zelf.65
De technische functie van het CAD-bestand is het aansturen van de 3D-printer en verschilt aldus van de technische
functie van de uitvinding.
Het uploaden van het CAD-bestand zal wellicht geen aanleiding geven tot een directe octrooi-inbreuk, maar kan mogelijks kwalificeren als een indirecte inbreuk. Er kan worden
geargumenteerd dat er dan een “aanbieding ” of een “levering ” is, maar de vraag blijft of een CAD-bestanddeel effectief een “wezenlijk bestanddeel” uitmaakt voor de toepassing van de uitvinding. Naast dit materieel element, dient
ook voldaan te zijn aan het moreel element, met name dat
men weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk
is dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. Degene die het CAD-bestand uploadt moet met
andere woorden te kwader trouw zijn.66
In het spraakmakende Senseo-arrest van 8 november 2005
gaf het Hof van Beroep te Antwerpen een ruime invulling
aan het begrip “wezenlijk bestanddeel” door te oordelen

63
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Artikel XI.29 § 1 WER.
Artikel XI.29 § 2 WER.
In dezelfde zin: M. Buydens, ‘Offre d’imprimante 3D et brevet: quelle cohabitation?’, in B. Michaux (ed.), L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 108,
nr. 2 en R.M. Ballardini, M. Norrgard & T. Minssen, ‘Enforcing Patents in the
era of 3D-printing’, JIPLP 2015, p. 856.
M. Buydens, ‘Offre d’imprimante 3D et brevet: quelle cohabitation?’, in B.
Michaux (ed.), L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 111; R.M. Ballardini,
M. Norrgard & T. Minssen, ‘Enforcing Patents in the era of 3D-printing’,
JIPLP 2015, p. 860 en 865.
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dat: “het voor de toepassing van artikel 27 § 2 Octrooiwet
niet vereist is dat de aangeboden middelen zélf een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zijn. De middelen dienen
‘betrekking’ te hebben op een wezenlijk bestanddeel van de
uitvinding. Dit is het geval wanneer het geschikt is functioneel
samen te werken met een dergelijk element bij de verwezenlijking van de beschermde uitvindingsgedachte. De middelen
die weliswaar bij de uitvinding gebruikt kunnen worden doch
niets bijdragen aan de verwezenlijking van de uitvindingsgedachte beantwoorden niet aan voormeld criterium.”67
Ook de terbeschikkingstelling (door verhuur) van machines
voor het persen van CD’s en DVD’s werd als een indirecte
octrooi-inbreuk gezien.68 In Frankrijk werd tevens geoordeeld dat het ter beschikking stellen van installatieplannen
om een geoctrooieerde uitvinding te kunnen realiseren een
indirecte inbreuk kan opleveren.69 Volgens M. Buydens kan
uit deze rechtspraak worden afgeleid dat het uploaden van
CAD-bestanden die kunnen worden aangewend om een
geoctrooieerde uitvinding te printen met een 3D-printer
eveneens een indirecte octrooi-inbreuk kan uitmaken.70
Het downloaden van het CAD-bestand zal echter wellicht
niet inbreukmakend zijn, omdat dit niet als een vervaardiging en of een gebruik van de uitvinding kan worden gezien.71 Het effectief uitprinten van het geoctrooieerde voorwerp voor commerciële doeleinden aan de hand van het
CAD-bestand, zal daarentegen in principe wel een (directe)
inbreuk opleveren, aangezien dit wel een vervaardiging uitmaakt.72 Ook het aanbieden, in het verkeer brengen en/of
gebruiken, dan wel daartoe invoeren of in voorraad hebben
voor commerciële doeleinden van het geprinte voorwerp
zal inbreukmakend zijn.
3.3
Wie is aansprakelijk voor inbreuken?
Nu vaststaat dat 3D-printing op verschillende niveaus inbreukmakend kan zijn, rijst de vraag naar wie aansprakelijk kan worden gesteld voor deze inbreuken. Deze vraag is
vooral van belang wanneer in opdracht en/of op printers
van derden wordt geprint (bijvoorbeeld in 3D print shops
en Fablabs) en bij het hosten van online platformen waarop
CAD-bestanden kunnen worden geüpload en gedownload.
Het Belgisch recht biedt geen algemeen antwoord op de
vraag wie verantwoordelijk is voor inbreuken wanneer de
vervaardiging van het inbreukmakend voorwerp niet voor
eigen rekening, maar voor rekening van een ander gebeurt.
Anders gezegd, het is niet sluitend geregeld wie in dergelijk
67
68
69

70

71
72

Antwerpen 8 november 2005, ICIP-Ing.-Cons. 2005, p. 502.
Kh. Antwerpen 27 april 2011, IRDI 2012, p. 173.
T.G.I. Parijs 29 oktober 2009, vermeld in M. Buydens, ‘Offre d’imprimante
3D et brevet: quelle cohabitation?’, in B. Michaux (ed.), L'impression 3D,
Brussel, Larcier 2016, p. 109, nr. 3.
Ibidem, p. 109, nr. 3; uitgebreid hierover, zie: R.M. Ballardini, M. Norrgard &
T. Minssen, ‘Enforcing Patents in the era of 3D-printing’, JIPLP 2015, p. 850866.
M. Buydens, ‘Offre d’imprimante 3D et brevet: quelle cohabitation?’, in B.
Michaux (ed.), L'impression 3D, Brussel, Larcier 2016, p. 108, nr. 2.
Ibidem, p. 108, nr. 2; R.M. Ballardini, M. Norrgarden & T. Minssen, ‘Enforcing Patents in the era of 3D-printing’, JIPLP 2015, p. 855.
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geval als ‘kopieerder’ en dus als inbreukmaker moet worden
beschouwd.
Zekere inspiratie voor een antwoord kan worden gevonden
in het auteursrecht, en meer bepaald in een arrest van het
Hof van Beroep te Gent van 16 juni 2003 inzake een copycenter dat een CD-R-brander ter beschikking stelde van haar
cliënteel. Het hof oordeelde:
“dat de materiële daad van het maken van de kopie het
determinerende criterium is om aan te duiden wie de
kopiist is en in hoofde van wie de auteurswet moet toegepast worden […]. Hij of zij die de kopie maakt of laat
maken door een aangestelde is degene die reproduceert
in de zin van de auteurswet”,
en voegde daar nog aan toe:
“Het louter ter beschikking stellen van een toestel is niet
voldoende om te oordelen of een reproductie gemaakt
wordt.”73
Uit dit arrest, dat bevestigd werd in een arrest van het Hof
van Cassatie van 27 mei 2005,74 zou kunnen worden afgeleid
dat enkel degene die effectief een reproductie maakt – bijvoorbeeld via 3D-printing – of degene die dit laat doen door
een aangestelde verantwoording dient af te leggen voor
eventuele inbreuken op enige intellectuele eigendomsrechten.
Een belangrijke kanttekening dient te worden gemaakt voor
de mogelijkheid om tussenpersonen aansprakelijk te stellen
voor hun medewerking aan en/of het faciliteren van inbreuken. Deze laatsten kunnen immers worden aangesproken in
die hoedanigheid, ongeacht of zij zich al dan niet zelf schuldig maken aan enige inbreuken.
Het begrip ‘tussenpersoon’ wordt niet wettelijk gedefinieerd. De IE-Handhavingsrichtlijn verwijst naar “tussenpersonen wiens diensten door derden worden gebruikt om
inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken”75 en
naar de persoon die “op commerciële schaal diensten die
bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te
verlenen”76 . Het omvat een ruim aantal personen en heeft
betrekking op zowel verleners van online diensten als verleners van fysische diensten. Zo kan het onder meer gaan
om internet access providers, hosting providers, online-

73
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Gent 16 juni 2003, IRDI 2003, p. 116.
Cass. 27 mei 2005, Arr.Cass. 2005, p. 1140.
Artikel 9 § 1, a en 11 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten, PB L 157 van 30-04-2004, p. 45-86 (hierna: ‘IE-Handhavingsrichtlijn’). Zie ook artikel 8.3 Richtlijn Informatiemaatschappij en
artikel IX.334 § 1 WER.
Artikel 8 § 1, c IE-Handhavingsrichtlijn.
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marktplaatsen, sociaalnetwerksites, zoekmachines,77 vervoerders, expediteurs en scheepsagenten van namaakproducten, verhuurders van ruimtes waar namaakproducten
worden opgeslagen en veilinghuizen die namaakproducten
veilen. Een rechtstreeks contract of een rechtstreekse contractuele verhouding met de inbreukmaker is niet vereist.78
Tussenpersonen in voormelde zin kunnen het voorwerp uitmaken van verbodsmaatregelen,79 conservatoire maatregelen en/of een bevel tot informatieverstrekking. Bijgevolg is
het mogelijk om bijvoorbeeld een stakingsbevel te verkrijgen tegen 3D printshops en/of tegen hosting providers van
platformen voor de uitwisseling van CAD-bestanden, ook
als henzelf geen concrete inbreuk kan worden verweten.80
Gelet op het sterk gedecentraliseerd karakter van potentiele inbreuken in het kader van 3D-printing, kan de aanpak
van tussenpersonen mogelijks een interessante piste zijn of
worden voor rechthebbenden om (grootschalige) inbreuken
te beteugelen.

4.

Besluit

De groei van 3D-printing veroorzaakt rechtsonzekerheid,
niet in het minst op het vlak van het intellectueel eigendomsrecht. Hoewel de technologie nog niet zover staat
dat iedereen vandaag of in de nabije toekomst eender welk
voorwerp kan printen met behulp van een 3D-printer, kan
het op zich geen kwaad om toch even stil te staan bij een
dergelijk scenario.
In het kader van deze reflectie is het belangrijk te onthouden dat 3D-printing het intellectueel eigendomsrecht in
haar huidige vorm geenszins ondermijnt. Enerzijds biedt
het meerdere mogelijkheden om 3D-creaties te beschermen. Anderzijds hoeft het ook niet worden aangepast om
inbreuken te beteugelen.
Vooral auteurs(rechthebbenden) hebben met het auteursrecht een sterk instrument in handen, daar zij in principe
tegen alle stappen in het 3D-printproces kunnen optreden:

77
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80

Inzake de aansprakelijkheid van Internet Service Providers (‘ISP’s’), zie: artikel 12-14 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 (PB, L
178 van 17-7-2000, p. 1-16) in de interne markt en artikel XII.17-19 WER.
R. Schoefs, ‘De aanspreekbaarheid van tussenpersonen in IE-geschillen:
een stand van zaken’, IRDI 2013, p. 137/met verwijzing naar Verslag van
de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 22 december
2010 inzake de toepassing van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van
intellectuele eigendomsrechten, COM(2010) 779 definitief, SEC(2010) 1598
definitief, 7.
Cf. Artikel XI.334 § 1, lid 2 WER.
Vgl. het blokkeren van The Pirate Bay die ook een specifieke pagina heeft
waarop ‘physibles’ worden aangeboden, in België als gevolg van meerdere
rechterlijke bevelen (Cass. 22 oktober 2013, T. Strafr. 2014, p. 126 met noot
van R. Schoefs; Antwerpen 26 september 2011, RAGB 2011, p. 1269 met
noot van P. van Eecke & A. Fierens). Merk op dat de hoedanigheid van dergelijke ISP’s als tussenpersoon in het auteursrecht mogelijks achterhaald
kan zijn, gelet op HvJ EU 14 juni 2017, C-610/15, Stichting Brein/Ziggo BV en
XS4All Internet BV, ECLI:EU:C:2017:456, punt 48.
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zowel tegen het inscannen of natekenen van hun werk, het
uploaden en downloaden van een CAD-bestand met hun
werk als tegen het printen zelf. Mogelijks kunnen zij zelfs
de aanbieders van platformen waarop CAD-files worden
uitgewisseld eveneens rechtstreeks aanspreken.
De andere types rechthebbenden – i.e. houders van een
tekening of een model, merkhouders en octrooihouders –
kunnen in principe in elk geval ageren tegen het daadwerkelijk printen en/of het commercialiseren van het geprinte
voorwerp zonder hun toestemming. Met uitzondering van
de houders van een tekening of een model, zullen zij in bepaalde omstandigheden ook actie kunnen ondernemen tegen het onrechtmatig uploaden van een CAD-bestand met
hun creatie. Zij zullen wellicht iets meer moeilijkheden ondervinden om hun rechten te laten gelden in de stappen die
daaraan voorafgaan.
Deze vaststelling dient de rechthebbenden echter niet tot
wanhoop te drijven. Zij kunnen, indien nodig of opportuun,
namelijk optreden tegen de tussenpersonen die (uiteindelijke) inbreuken faciliteren, hetgeen hun rechtspositie in belangrijke mate versterkt.
Hoewel het belangrijk is dat inbreuken worden beteugeld,
kan worden besloten met de opmerking dat de rechthebbenden best niet enkel oog hebben voor deze manier van
uitoefening van hun rechten. Ongeacht of 3D-printing al
dan niet ooit effectief de ‘derde industriële revolutie’ zal
inluiden, staat het grote potentieel van de technologie immers buiten kijf. Het is dan ook belangrijk om dit potentieel
op een constructieve wijze te omarmen teneinde de technologie verder te stimuleren en te valoriseren.
Dit kan bijvoorbeeld mede worden nagestreefd door op zoek
te gaan naar nieuwe of alternatieve businessmodellen. Met
de groei van 3D-printing zijn effectief al nieuwe businessmodellen ontstaan, zoals het aanbieden van 3D-print services. Afhankelijk van hoe de technologie verder evolueert,
zouden rechthebbenden kunnen overwegen om sneller op
die kar te springen en zo nieuwe of bijkomende inkomsten
te generen. Zo is het niet ondenkbaar dat traditionele producenten, naast hun fysieke aanbod, in de toekomst ook
CAD-bestanden voor 3D-printing zouden gaan aanbieden
tegen betaling van een zekere vergoeding, vergelijkbaar
met het ITunes-model.
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A.

Presentation of the regulations on the safety of
goods and on product liability

a)

The legislation on the safety of goods and services

Introduction
1.
Our economy is driven by principles of mass production and standardisation. According to these standards,
industries specialise in the production of goods in large
quantities, trying to increase their productivity and to reduce their cost. Simultaneously, they look to supply them on the
widest possible market, in order to maximise their income.
This has led to the development of a consumer society,
divided between two main groups of actors, the industrial
producers and the private consumers.
The current legal framework reflects that division. Due to
the imbalance between these two groups, most legal systems contain a set of mandatory rules to ensure the protection of consumers against the risk of abuse they face when
they acquire or when they use such goods. Among these
rules, EU legislation prohibits unfair commercial practices
towards consumers, it guarantees that the products they
acquire meet acceptable standards and it provides a right
for compensation if they are affected by a defect.
This consumer law is based on a strict distinction between
consumers and businesses or producers. With 3D printing,
the current distribution of roles and responsibilities could
be put to test. Indeed, with 3D printing, many individuals
can create their own three-dimensional solid objects. Up
until now, these products were exclusively manufactured
by industrial producers, and then sold to consumers. Consequently, consumers might now become the new producers
of a large range of goods. Some of them might be complex,
sophisticated, and even dangerous, and the resulting goods
could threaten the safety of users.
The purpose of this paper is to evaluate the possible impact
of 3D printing technology on the regulations protecting
consumers against defective goods, as it applies within the
territory of the European Union, and in Belgium in particular.

2.
Book IX of the Belgian Code of Economic Law (C.E.L.)
sets out the legal framework on general product and service
safety. It implements the European directive 2001/95/EC on
general product safety3 and extends it by introducing rules
on the safety of services. The aim of this regulation is to define the conditions upon which economic operators may supply services or distribute products, and to define the way public authorities have to act to ensure a consistent, high level
of consumer health and safety protection.
Article IX.2 C.E.L. stipulates that producers may only place
safe products on the market.
The safety requirement applies to any tangible good which
is intended for consumers or likely to be used or delivered
to consumers, even if it is not intended for them, and is supplied or made available in the course of a commercial activity.4 The concept of safety means that the product may not
present any risk or only the minimum risks compatible with
its use, considering the purpose of a high level of protection
for the safety and health of persons, and taking into account
in particular the characteristics of the product, the effect on
other products, its presentation, and the categories of consumers at risk.5
According to article IX.3 C.E.L., a product is deemed safe
when it conforms to the harmonised standards laying down
the health and safety requirements the product or the service must satisfy. In the absence of harmonised standards,
the conformity of a product or a service to the general safety
requirement must be assessed by taking into account alternatively the national standards, the European Commission
recommendations setting guidelines on product safety assessment, the codes of good practice in force in the sector
concerned, the state of the art and technology, the reasonable consumer expectations concerning safety, or the international standards.

We will first recall the main features of Book IX of the Code
of Economic Law on the framework on general product
safety. We will then present the key characteristics of the
Product Liability Act, ensuring a regime of liability without
fault in case a defective product injures an individual. In a
second part, four different 3D printing business models will
be identified, and we will assess how the current applicable
rules could apply to each economic model.

In order to ensure a broad control of the market, the legal
framework of Book IX C.E.L. targets all the professionals taking part to the placing of a product on the market,6 namely the manufacturer of the product, and any other person
presenting himself as the manufacturer, or the person
who reconditions the product, as well as the manufacturer
representative or the importer of the product, when the

1

3

2

J.-B. Hubin is researcher at Unamur and member of the Research Center
Information, Droit et Société (CRIDS). Attorney at Law. Deputy Judge at the
Court of First Instance in Namur.
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Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3
December 2001 on genera lproduct safety, OJ L, n 11, 15 January 2002, 4-17.
Directive 2001/95/EC, art. 2, a).
Directive 2001/95/EC, art. 2, b).
S. van Camp, “Product veiligheid en product recall”, T.B.H., 2010, 459.
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manufacturer is not established in the European Union, and
other professionals in the supply chain, insofar as their activities may affect the safety properties of the product.7

The other professionals intervening in the chain of service
providing are also targeted, if their activity may affect the
characteristic of safety of a product12 .

Furthermore, article IX.8 C.E.L. extends the application of
the safety requirement to distributors, defined as any professional in the supply chain whose activity does not affect
the safety properties of a product.8 These operators should
contribute to ensure compliance with the regime. Therefore, they may not supply products which they know (or
should have presumed) do not comply with the safety requirements. Moreover, they need to take part in the monitoring the safety of products placed on the market, especially by passing on information on product risks, keeping
and providing the documentation necessary for tracing the
origin of products, and cooperating in the action taken by
producers and competent authorities to avoid the risks.

According to article IX.4 C.E.L., the government may prohibit services that are not safe. It may also impose a duty of
information towards the users of unsafe services.

3.
The notion of placement on the market is crucial
for the application of Book IX. C.E.L. According to the European Commission, a product is placed on the market when
it is supplied for distribution, consumption or use, on the
European Union market, for the first time, and in the course
of a commercial activity, whether in return for payment or
free of charge.9 Conversely, there is no placing on the market
happening where a product is manufactured for one's own
use.10 This is an important restriction that may affect the
application of that regulation to the objects created through
the 3D printing technology.
A dangerous product, e.g. a product that does not meet the
requirement of safety, may not be offered or placed on the
market. The authorities could ultimately take appropriate
measures, including restrictions or the withdrawal of a dangerous product, in order to protect the health and safety of
consumers.11
Furthermore, article IX.8 C.E.L. introduces an information
duty according to which producers must give relevant information to consumers to help them to assess the risks inherent in a product.
4.
In Belgium, the safety requirement also applies to
service suppliers. They need to offer services where the products made available to the users are safe and represent no
risk for them or only a reduced risk, conform with the service supplied and seen as acceptable with regard to a high
level of protection of health and safety.

b)

5.
Since 1985, the European Union has adopted a
specific regulation to compensate damages caused by defective products. The directive 85/374/CEE13 on liability for
defective products sets up a fair apportionment of the risks
between industrial producers and private consumers. It lays
down the principle of liability without fault of producers.
In Belgium, that regulation was implemented by the Act of
25 February 1991 on liability for defective products (PLA). It
foresees a compensation regime centred on the liability of
the manufacturer, and subsidiary of any other professional
taking part to the distribution of the product. The liability
results from the defect of the product, notwithstanding the
existence of any fault from the professional. Such regime is
justified by the fact that the industries benefiting from the
imposition of risk should bear the costs of accidents.
The product liability regime is applicable to all movable
goods.14 As a consequence, the objects produced by the 3D
printing technology may fall under the scope of that regime,
if they are defective and injure persons or damage their property.
However, there is no specific liability regime applying to
the supply of defective services. Indeed, although the Court
of Justice has ruled that the defect of a product used in the
course of providing a service justifies the application of
the legislation on product liability, if the action seeks the
liability of the producer, there is no regime without fault
applying if the defect is linked to the service itself.15 In the
early nineties, the European Commission had presented a
proposal directive on the liability of suppliers of services.16
It sought to establish the principle of subjective liability of
the supplier with reversal of the burden of proof in favour
of the injured person and providing that the notion of fault
had to be interpreted in terms of legitimate expectations.
However, that proposal was never adopted. As a result, in
Belgium, if the damage affecting the consumer is caused by
the defectiveness of the service itself, the consumer has to
prove the fault of the service provider to have it repaired
according to article 1382 Civil Code. This constitutes a criti12
13

7
8
9

10
11

Art. I.10, 8 C.E.L.
Art. I.10, 9 C.E.L.
European Commission, The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products
rules 2016, 17-18, available via http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/
18027/.
Ibidem, 19.
Art. IX.8 C.E.L.
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The legislation on product liability

14
15
16

Art. I.10, 8 C.E.L.
Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the
laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, OJ L 210, 7.8.1985, 29-33.
Art. 2 PLA.
C.J.E.U., 10 May 2001, C-203/99, Veedfald, § 12.
Proposal for a Council directive on the liability of suppliers of services, COM(90) 482 final, 20 December 1990, available at http://aei.pitt.
edu/10773/1/10773.pdf.
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cal limit for the protection of consumers, as lots of activities
targeting them are now based on the provision of services.

sum of € 500. No compensation may be claimed for the defective product itself.

6.
The product liability regime was established after
weighing up the parts played by the various economic operators involved in the production and distribution chain.17
It is centred on the concept of producer, targeting the manufacturer of the product, as well as the manufacturer of a
component, the producer of any raw material, and any person who acts as an apparent producer by putting a distinguishing feature (e.g. a trade mark) on a product.18

Even if he does not need to prove that the fault of the producer, the victim of the defect of a product will still have to
prove the damage he has suffered, the defect of the product
and the causal relationship between both.

Moreover, in certain circumstances, article 4 PLA extends
the liability to importers of products in the European Union
if they act in the course of an economic activity. Finally, suppliers of the product may also be held liable if the producer
or the importer of the product in the EU cannot be identified, and if they fail to indicate to the injured person their
identity within a reasonable time.19 The supplier must be
regarded as an intermediary involved in the marketing or
distribution chain of the defective product.20 He continues
the activities of the producer21 as he brings the defective
product until the consumer.
The supplier canal ways escape liability if he informs the
injured person, within a reasonable time of the identity of
the producer or of the person who supplied him with the
product,22 so that the victim can go up the supply chain until he finds the manufacturer of the good.
7.
According to the PLA, the producer is liable for damages caused by his product if it has a defect. The defectiveness is linked to the standard of safety the product should
offer: a product must be seen as defective if it does not provide the safety a person is legitimately entitled to expect.23
This criterion must be assessed from the point of view of the
public at large. According to article 5 PLA, all circumstances
have to be taken into account, and especially the presentation of the product, the use to which it could reasonably be
expected that the product would be put, and the time when
it was put into circulation.
The consumer may seek financial compensation for damage
to property intended for private use or consumption, as well
as for damage caused by death and personal injury,24 including pain and suffering and other non-material damages.
Concerning damages to goods, the compensation the consumer may require is subject to the deduction of a lump

17
18
19
20
21
22
23
24

C.J.E.U., 10 January 2006, C-402/03, Skov and Bilka, § 29.
Art. 3 PLA.
Art. 4, § 2 PLA.
Opinion Advocate General Mengozzi, 27 October 2011, C-495/10, CHU Besançon
and Dutrueux, § 29.
Y. Markovits, La Directive C.E.E. du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait
des produitsdéfectueux, Paris, L.G.D.J., 1990, 152.
Art. 4 PLA.
Art. 5 PLA.
Art. 11 PLA.
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8.
The producer facing a claim based on the PLA may
escape from liability if he meets one of the conditions foreseen in article 8. Among these conditions, the producer will
not be liable if he proves that he did not put the product
into circulation, or if he proves that the product was neither
manufactured by him for sale or any form of distribution
for economic purpose, nor manufactured or distributed by
him in the course of his business. These exceptions stem directly from article 7 of directive 85/374/EEC. The product
liability regime is only intended to apply when the product
has left the industrial production channels.25 This may have
a crucial impact in the context of defective goods produced
by 3D printing, as this new technology gives individuals the
opportunity to create their own goods.
Industrial producers can therefore avoid liability if they demonstrate that they did not put the good into circulation, taking into account that article 8 PLA provides that it assumes
the burden of the proof. Unlike directive 85/374/EEC, the
Belgian legislation provides a definition to the concept of
“putting the product into circulation”, which is crucial for
the application of the product liability regime. According to
article 6 PLA, it means the first act where by the producer’s
intention is made clear to confer upon the product the use
he intends for it, through the transfer of the product to a
third party or the use of it for the benefit of that person.
This act has two components:26 a material one consisting
in the transfer of the product to a third,27 and a moral one
resulting from the free consent of the producer to put the
product into circulation.28 Furthermore, the definition provided by the Belgian legislation has to be interpreted, so far
as possible, in the light of the wording and the purpose of
the European directive in order to achieve the result sought
by it.29 In that respect, the European Court of Justice has
ruled that the product liability regime does not apply when
a person other than the producer has caused the product to
leave the process of manufacture, contrary to the producer’s
intention, for example where the manufacturing process is
not yet complete.30 Conversely, a product must be considered as having been put into circulation when it leaves the
production process operated by the producer and enters a

25
26
27

28
29
30

Y. Markovits, La Directive C.E.E. du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait
des produits défectueux, Paris, L.G.D.J., 1990, 213.
Mons, 7 February 2013, D.C.C.R., 2013, 76.
C. Delforge, “Le défaut de sécurité au sens de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux”, in Les défauts de la
chose, Limal, Anthemis, 2015, 315.
Y. Markovits, La Directive C.E.E. du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait
des produits défectueux, Paris, L.G.D.J., 1990, 215.
Cass., 6 June 2011, Pas., 2011, 1605.
C.J.E.U., 10 May 2001, C-203/99, Veedfald and Arhus Amstkommune, § 16.
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marketing process in the form in which it is offered to the
public in order to be used or consumed.31 According to the
Court, it is not important in that regard that the product is
sold directly by the producer to the user or to the consumer or that that sale is carried out as part of a distribution
process involving one or more operators. 32 A product may
therefore be put several times into circulation. It happens
each time the product is transferred from one operator may
be liable to another.33
As the product liability regime does not apply when the
goods are not put into circulation, it will not allow the compensation of damages caused by goods printed by natural
persons for their private use.34 Furthermore, these kinds
of objects also fall under the scope of another exception to
the application of the PLA, as article 8 stipulates that the
manufacturer may not be held liable when the product was
neither manufactured by him for sale or for any form of distribution for economic purpose. Indeed, the purpose of the
product liability regime is to provide a fair apportionment
of the risks between industrials and consumers to tackle the
risk of a lack of safety affecting industrial products. Therefore, the victim of a damage caused by the defectiveness of a
good manufactured with private means – such as an object
created with a private 3D printer – will have to act on another legal basis.

–
–

The raw material is supplied by a wholesaler and determines the substance of the object.
The 3D printer is acquired from a professional reseller.
It belongs to the person using it or is made available by
a business whose activity consists in the provision of
3D printing services.

The printing process is run by a natural or by a legal person.
In this paper, we will examine four economic models dealing with the 3D printing:
– Industrial companies producing goods with 3D printing capacities.
– Web platforms accessible online to command the printing of a good.
– Specialised hubs making 3D printers and raw material
available to the public to produce their own goods.
– Individuals printing goods at home with a personal 3D
printer.
The aim of this paper is to evaluate how the regulations on
product safety and product liability might apply to these
models, and to evaluate whether it raises new legal issues.
For each economic model, we will distinguish whether the
defect affecting the object originates from one component
specifically, or whether its cause may not be identified.
b)

B)

a)

Application of the legislations on the safety of
goods and product liability to several economic
models based on the use of the 3D printing
Presentation of four economic models

Initially, 3D printing was exclusively used in high-tech industries, such as aeronautics, medicine or aerospace. It is
now present in new industrial sectors, and simultaneously
it is becoming available for SME’s or even individuals. It
gives them the opportunity to produce their own objects,
either by the use of their own 3D printer, or by getting access to hubs or web platforms providing 3D printing as a
service.
The printing of a three-dimensional solid object necessarily
combines three distinct components: the computer-aided
design (CAD) software that enables the design of the plans
to be printed, the raw material with which the good is produced, and the machine used as a printer.
Most generally, these three components originate from different operators:
– The CAD plans may be created by the person running
the printing process or downloaded from internet. This
file is essential as it provides the necessary instructions
for the machine to produce the good.
31
32
33
34

C.J.E.U., 9 February 2006, C-127/04, O’Byrne and Sanofi, § 27.
Ibidem, § 28.
Explanatory memorandum, H. Repr., 1989-1990, n 1262/1, 14.
C.J.E.U., 10 May 2001, C-203/99, Veedfald and Arhus Amstkommune, § 16.
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First scenario: the 3D printing technology is used by
an industrial company

10.
The first scenario, where an industrial company
prints goods to be sold to consumers, does not raise new
issues as to the application of the above-mentioned legal
frameworks.
Irrespective of the method used to produce the goods, the
industrial company acts as a producer. Therefore, manufactured products need to meet the safety requirement provided by Book IX C.E.L. when they are put on the market.
Furthermore, after they have been put into circulation, the
company is liable if the products are defective and injure
a natural person, notwithstanding the cause of the defect,
unless it can rely on one of the cause of exemption foreseen
in art. 8 PLA.
11.
If the defect of the product originates from the raw
material used to print it, its producer will be liable jointly
and severally with the printer of the good.
The same solution applies if the 3D printer was defective
and has caused the defect of the product. The producer of
the 3D printer will be liable jointly and severally with the
producer of the printed product.
Furthermore, in these two situations, the company printing
the 3D goods will then have the option of making a civil
claim against these operators.
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12.
Therefore, the use of the 3D printing technology by
an industrial company as a new method of production will
not have any particular effect on the application of the regimes on the safety of goods and on product liability.
c)

Second scenario: a web platform offers the
opportunity to purchase online the printing of an
object

13.
The second economic model focuses on the activity of web platforms offering a service to private individuals,
where the individuals may upload their own CAD plans or
CAD plans they have downloaded, to order their printing.
The good is manufactured by the undertaking running the
web platform, or by a subcontractor, on the individuals’ request.
It is difficult in this scenario to identify the “producer” of
the three-dimensional object. At least two actors are involved in the manufacturing process, namely the web platform (and possibly its subcontractor) and the individual
who provides the CAD plans and orders the object.
We consider that the web platform acts as a producer as it
finally takes in charge and have the capacity to control the
printing of the good. If it subcontracts it to another company, then the platform may be seen as an apparent producer
if it puts any distinguishing feature on the product, in order
to present itself as a producer. Alternatively, the web platform will qualify as a distributor of the product. The subcontractor will then be the producer of the good.
14.
If the web platform is the producer of the good, it
has to ensure that it meets the safety requirement provided
by article XI.2 C.E.L. Furthermore, it is liable in case a defect
of the product injures any natural person.
If the web plaform only acts as a distributor, it may not supply
the product if it knows or should have presumed that it does
not comply with the safety requirement. It also has to keep
and provide the documentation necessary for tracing the
product, and cooperate in any action taken to avoid risks.35
Moreover, if the good injures any natural person after having
been delivered, the platform must be treated as the producer
unless it informs the victim, within a reasonable time, of the
identity of its subcontractor that has printed it.36
15.
In the context of a defect affecting the raw material
or the 3D printer, the company having supplied them– the
web platform, and possibly its subcontractor – will qualify
as a distributor. It will have to act with due care to help ensuring compliance with the applicable safety requirements,
in particular by not supplying products which it knows or
should have presumed do not comply with those requirements. The distributor might also have to participate in

monitoring the safety of these components of the 3D printing process.
On the application of the product liability regime, the web
platform, and possibly its subcontractor, will be treated as
the producer of the raw material or the 3D printer, unless
they inform the injured person, within a reasonable time, of
the identity of the producer or of the person who supplied
them with it.
16.
Finally, the CAD file used to print the object will
be treated as the tangible medium on which it is stored.
Therefore, it will be seen as a movable good37 and it will fall
under the regulations on the safety of goods and on product
liability,38 unless an exemption applies.
If it is made available for download on a website or if it is
sold on a physical device, then it is placed on the market and
has to meet the general safety requirement. It may also give
rise to the application of the product liability regime.
Conversely, if it is created by the individual himself, for his
personal needs, then the regulations on the safety of goods
and on product liability will not apply. Once again, this leads
to a lack of control on the conformity of such creation.
d)

17.
In the third scenario, 3D printing facilities are
made available to the public by specialised hubs, whose facilities are used by private individuals to create their own
objects. The individual brings the CAD plans he has personally designed or downloaded, and then he uses the printers
and the raw materials provided by the business running the
hub. He has to pay a price for the service he gets. This price
will usually depend on the quality of the printer and the
quantity of raw material needed.
This kind of 3D hub looks like a copy center, where people
can reproduce books or print files. In this model, two actors
are involved in the production process: the private individual and the 3D hub. In the meaning of article I.1 C.E.L., the
first one is a consumer while the second one is an undertaking.
The application of the regulations on the safety of goods and
on product liability will vary depending on the identification of the producer.

37

38
35
36

Art. IX.8, § 3, C.E.L.
Art. 4 P.L.A.
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Third scenario: the three-dimensional object is
printed by an individual who has access to 3D
printing facilities within a specialised hub

I. Lutte, “La responsabilité du fait des produits de la technologie”, in X.,
Responsabilités. Traitéthéorique et pratique, Waterloo, Kluwer 2004, 27; G.
Gathem, “La responsabilité du fait des produits”, in X., Guide juridique de
l’entreprise, Brussels, Kluwer 2007, 15.
J.-P. Triaille, “L’application de la directive communautaire du 25 juillet
1985 sur la responsabilité du fait des produitsdéfectueux au domaine du
logiciel”, R.G.A.R., 1990, n 11.617.
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First of all, the company running the 3D hub may qualify as
an apparent producer if it affixes to the product his name,
trade mark or another distinguishing feature. Then, it will
have to comply with the regulations on the safety of goods
and may be held liable on the grounds of the PLA.

position, as the solvability of the custodian will generally be
weaker than the one an industrial company may offer.

On the contrary, if the 3D hub does not act as an apparent
producer, we consider that the individual should be seen
as the “producer” of the good. Indeed, even if he uses the
resources of the 3D hub, he seems to be the person manufacturing the object, as he decides and controls the printing
process. For its part, the 3D hub acts as a service provider.

19.
In the last scenario, the good is printed by the individual himself, with his personal 3D printer. Home 3D printers have indeed become affordable in the last few years and
they are constantly improving.

The provisions of Book IX C.E.L. also apply to service suppliers. They have to ensure the safety of the service they provide, which means that they have to offer services where
the products made available to the users are safe and represent no risk for them. The 3D hub has to comply with
that obligation. Consequently, it has to take care that the 3D
printer and the raw materials the users have at their disposal are safe.
On the contrary, the PLA does not apply to service providers.
If it is not seen as the manufacturer of the good, the 3D hub
will not be liable if the three-dimensional object appears
to be defective. It could be held liable only if the defect affecting the object originates from the 3D printer or from the
raw material that were used. The hub is indeed the supplier
of these goods and it must be treated as their producer, unless it informs the injured person, within a reasonable time,
of the identity of the producer or of the person who supplied
it with the product.
18.
In our view, most of the people using the facilities
of a 3D printing center are private consumers, who want to
produce goods for themselves.
The safety requirement does not apply if the object is not
manufactured to be placed on the market. This includes situations in which the good is not manufactured for sale or
any form of distribution for economic purpose. Consequently, these individuals do not have to deal with the provisions
of Book IX C.E.L.
Furthermore, if the good they print is defective and causes
harm to them or to a third party, the P.L.A. will not apply,
unless if the origin of the defect comes from the printer or
from the raw material that were used as mentioned above.
The victim could possibly bring an action against the private producer of the three-dimensional object based on article 1384 Civil Code. That clauseprovides a liability regime
for the damage caused by goods that a person has in his
keeping. It introduces a rebuttable presumption of liability
according to which the custodian of a thing has to compensate the damage caused to victims affected by the act of
that thing, unless he could prove that he did not commit
a fault. Nevertheless, the victim will be in a less favourable
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e)

Fourth scenario: the good is printed by an individual
using his own 3D printer

Such good is created outside the usual production chain.
The owner of the 3D printer is the producer of the object,
which he creates for himself. He has to acquire the raw material he will use to print the good. He also has to create
the CAD plan or to download it from a website. He will then
combine these three elements to produce the sought-after
object.
As the production does not take place in the context of an
economic activity, leading to the placement of the product
on the market, the safety requirement and the product liability regime do not apply towards the manufacturer of
the good. This product might therefore suffer from a lack of
safety and, if it injures somebody, the victim may not invoke
the product liability regime. It could be possible to rely on
article 1384 Civil Code and to sue the individual in his capacity as custodian of the three-dimensional object.
The legal framework protecting individuals against the defects of such kind of products is thus extremely weak, as no
professional intervenes in the manufacturing process.
20.
People might invoke the product liability regime
against the producer of the 3D printer or the supplier of the
raw material, if they may identify them and prove that these
components of the 3D printing process were defective. The
creator of the CAD plans may also be liable on the grounds
of the PLA, if these plans were created in the context of an
economic activity and then sold to the owner of the 3D
printer.
However, even if this is an option in theory, people will hardly be able to demonstrate in practice that the CAD plans, the
3D printer or the raw material were already defective at the
time they were used to create the object. Consequently, the
victims of a damage caused by a defective good printed in
a private context will probably find it extremely difficult to
seek compensation for any damaged sustained.

Conclusion
21.
3D printing is a new technique to facilitate the manufacturing of different kinds of products. It is a major step
for some industries, as it will help them to improve the quality of the products they develop. In the future, it might also
lead to a decrease of the costs of certain products.
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The use of this new technology could cause a(n)(r)evolution
of the economy of production, as it democratizes the creation of some goods and allows private individuals, who
were acting as consumers until now, to become manufacturers of a large set of products, that they will no longer
need to buy from industrial producers. Some businesses
are already taking advantage of this possibility and are offering new ser vices making 3D printers available, physically
or virtually, to private individuals. As a consequence, the
3D printing technology is challenging the traditional barriers between producers and consumers. In the three last
hypotheses considered in this analysis, private individuals
leave their usual role of passive consumers and acquire an
active part in the manufacturing process. This raises new
legal issues and challenges the application of the requirements on general product safety, as well as the possibility
to claim for compensation on the grounds of the regime of
product liability.
The current evolution might lead to a lack of control on the
safety of certain products. Simultaneously, the way natural
persons may be compensated in case they are injured by
a defective product might become more complex. Indeed,
this analysis re-emphasises that the laws on the safety of
goods and on product liability do not apply when goods are
manufactured by consumers for their private purpose, and
are not placed on the market or put into circulation.
Therefore, the development of the 3D printing technology
and its accessibility to private individuals should generate
a reflexion on the need to extend the regulation on product safety to goods manufactured by private individuals.
The legislator should also consider the implementation of a
specific liability regime for services providers, at least when
their services are used by individuals to produce goods by
themselves.
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Opinie

Guido Enthoven1

Wet open overheid
Thermometer bij een zware bevalling
Computerrecht 2017/203

2.

De Wet open overheid is met brede steun in de Tweede Kamer aangenomen.2 In het najaar van 2017 volgt
behandeling in de Eerste Kamer. Dit artikel schetst
een beeld van het discours rond belangrijke thema’s
als actieve openbaarheid, het informatieregister en
de uitzonderingsgrond van persoonlijke beleidsopvattingen. Enkele uitstapjes naar de Baltische Staten
en Scandinavië bieden een internationaal perspectief op deze materie. Het artikel sluit af met een bespreking van de impactanalyse die gemaakt is door
ABDTOPConsult in opdracht van de Minister van BZK.
Dit artikel is enerzijds opiniërend van karakter en
kiest bewust partij in het discours over de Wet open
overheid; tegelijkertijd blijft de rechtswetenschappelijke rigueur onverkort van toepassing en is het
ook een oproep tot falsificatie of modificatie.

1.

1

2

3
4

De huidige Wob heeft een bepaling die gericht is op actieve
openbaarheid:
“Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de
voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische
bestuursvoering.”5
In de praktijk wordt op dit moment alleen die informatie
openbaar gemaakt die naar het parlement wordt gestuurd.6
Op gemeentelijk niveau is de informatievoorziening vaak
nog beperkter. De nieuwe Woo bevat in art. 3.1.1 een algemene bepaling omtrent actieve openbaarheid:
“Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat,
maakt bij de uitvoering van zijn taak uit eigen beweging
zoveel mogelijk de bij hem berustende informatie neergelegd in documenten voor een ieder openbaar overeenkomstig deze wet. Deze informatie betreft in ieder geval
informatie over het beleid, de voorbereiding, uitvoering,
naleving, handhaving en evaluatie daaronder begrepen.”

Inleiding

De Wet open overheid (Woo) heeft een lange wordingsgeschiedenis. In de zomer van 2012 werd een eerdere versie
van deze wet ingediend door het Kamerlid Mariko Peters,
Groen Links.3 Inmiddels heeft het voorstel een aantal wijzigingen ondergaan en zijn de scherpe kantjes er in de loop
der jaren wat van afgevijld.4 In eerdere versies stond nog een
breder toepassingsbereik en was ook voorzien in de figuur
van een Informatiecommissaris die toezicht zou houden op
de uitvoering van de bepalingen van de Woo. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is de figuur van Informatiecommissaris gesneuveld. Toch voorziet de Wet open overheid in
een aantal betekenisvolle aanpassingen ten opzichte van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De meest in het oog
springende wijzigingen zijn:
– Verruiming van het toepassingsbereik. Zo zullen in de
toekomst bijvoorbeeld de Staten-Generaal, de Raad
voor de Rechtspraak en de VNG ook vallen onder de bepalingen van de Woo; dit is nu niet het geval bij de Wob.
– Uitbreiding van de actieve openbaarheid.
– Introductie van een informatieregister.
– Beperking van de uitzonderingsgronden.
In dit artikel zal ik in het bijzonder stilstaan bij de actieve
openbaarheid, het informatieregister en de uitzondering
van persoonlijke beleidsopvattingen.
Mr. dr. Guido Enthoven is oprichter van het Instituut Maatschappelijke Innovatie. Hij promoveerde in 2011 op het proefschrift ‘Hoe vertellen we het
de Kamer’, over de informatierelatie tussen regering en parlement.
Wet open overheid, Voorstel van wet van de leden Voortman en Van
Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van
publiek belang, Kamerstukken I 2015/16, 33328, A
Voorstel van wet van het lid Peters, Kamerstukken II 2011/12, 33328, 2.
Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw, Kamerstukken II
2013/14, 33328, 8.
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Actieve openbaarheid

Nieuw in de Woo is dat er expliciet een aantal categorieën
informatie wordt genoemd die in ieder geval ‘uit eigener
beweging’ actief openbaar moeten worden gemaakt. Dit
geldt enerzijds voor informatie die nu reeds openbaar is
zoals bijvoorbeeld wetten en andere algemeen verbindende
voorschriften, vergaderstukken en verslagen van de kamers
en de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun
commissies, vergaderstukken en verslagen van provinciale
staten, gemeenteraden, etcetera. Nieuwe verplichtingen betreffen onder andere het openbaar maken van:
– emissiegegevens;
– inzicht in zijn organisatie en werkwijze, waaronder de
taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen;
– bij de Kamers en de verenigde vergadering der StatenGeneraal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ingekomen stukken;
– agenda’s, besluiten en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges
van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen;
– adviezen van adviescolleges of -commissies, alsmede
de adviesaanvragen en -voorstellen;

5
6

Art. 8,1, Wet openbaarheid van bestuur.
Zie www.rijksoverheid.nl. Nota bene, in dit artikel ligt de focus met name
op de informatie van de rijksoverheid.
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–

convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van een bestuursorgaan met een of
meer wederpartijen;
jaarplannen, jaarverslagen, evaluaties en andere documenten inzake de voorgenomen uitvoering van de taak
of verantwoording van die uitvoering;
beslissingen over uitgaven hoger dan € 250.000;
op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern
opgestelde documenten ter voorbereiding van besluitvorming over te voeren beleid of te treffen maatregelen
die voornamelijk feitelijk materiaal betreffen .7

van energiebesparing, achterliggende metadata die meer
inzicht geven in de mate waarin multinationals belasting
betalen, etc. Het probleem is echter dat je niet weet wat je
niet weet. Een informatieregister zou dit probleem oplossen omdat het inzichtelijk maakt over welke informatie een
overheid beschikt. Juist dit aspect verklaart ook een deel
van de weerstand in politieke en ambtelijke kringen tegen
een register. Bismarck zei ooit:

Soms is een wettelijke bepaling met een aantal minimumnormen nodig om een cultuurverandering te doen plaatsvinden. Onderstaand figuur geeft aan dat op dit moment
slechts een klein deel van de overheidsinformatie via
Rijksoverheid.nl actief openbaar gemaakt wordt. Het gaat
hierbij om ‘de bovenlaag’ en vaak zijn het stukken die al
naar de Kamer zijn gestuurd. De rechthoek staat voor alle
beschikbare (rijks)overheidinformatie. Een klein deel daarvan (de onderlaag) is vooraf gekwalificeerd als geheim,
vanwege bijvoorbeeld veiligheidsoverwegingen, of is niet
openbaar omdat de uitzonderingsgronden van de Wob van
toepassing zijn, omdat het bijvoorbeeld vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens bevat, of de privacy van personen in het geding is.

En zijn uitspraak werd door toenmalig Minister van BZK
Donner met instemming geciteerd.9 Dit adagium lijkt nog
steeds leidend te zijn voor de vormgeving van actieve openbaarheid in Nederland.

–

–
–

“Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter niet zien
hoe ze gemaakt zijn.”

3.

Internationale verkenning naar actieve
openbaarheid

Figuur 1: verhouding actief en passief openbare informatie 8

Ook in andere landen wordt gewerkt aan transparantie en
openbaarheid. Nederland heeft zich aangesloten bij het Open
Government Partnership (OGP), het wereldwijde initiatief
om overheden beter te laten functioneren door openheid.
Open Overheid betekent meer transparantie over overheidsactiviteiten, openstaan voor initiatieven uit de samenleving,
verantwoording afleggen en het inzetten van innovatieve
technologieën. In dit kader verrichtte het Instituut Maatschappelijke Innovatie een beknopte internationale verkenning naar actieve openbaarheid in 28 westerse landen, in
opdracht van het Ministerie van BZK.10 Enkele uitkomsten:
Scandinavië en de Baltische Staten blijken voorop te lopen.
Zowel Estland als Letland geven aan ver gevorderd te zijn in
het actief openbaar en user-friendly maken van overheidsinformatie. In Estland geeft 78% van de bevolking en 94% van de
geconsulteerde bedrijven aan blij te zijn met de e-government
dienstverlening. Openbaarheid geldt in Letland ook voor de
agenda en de notulen van het kabinetsberaad.

Het streven van de Woo is erop gericht meer informatie actief openbaar te maken en het grijze gebied kleiner te maken. De uitzonderingsgronden blijven gelden, maar worden
op onderdelen beperkt (zie hierna).
Wat overblijft is het grote middengebied. Dat is de hoeveelheid overheidsinformatie die passief openbaar is. Dat wil
zeggen dat het informatie is die verstrekt wordt als daartoe
een verzoek wordt gedaan, al dan niet met een beroep op
de Wob. Door middel van een dergelijk informatieverzoek
– waarvan het honoreren vaak veel tijd en geld en ambtelijke menskracht vergt – is het mogelijk zicht te krijgen in
het grote grijze gebied. Denk aan een advies van een bureau over groene economie, een kritische analyse van een
universiteit over de decentralisatie van zorgtaken, een interne verkenning naar nieuwe instrumenten op het gebied

Aan wetten en beleidsvoornemens om meer informatie actief openbaar te maken ontbreekt het in de meeste
landen niet. De implementatie van ambities blijft echter
achter. Dit heeft verschillende redenen. Op technologisch
vlak zijn vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid belangrijke uitdagingen. De onderzochte landen geven aan dat
een ‘information overload’ door een wirwar aan datasets
voorkomen moet worden. Een oplossing is het toekennen
van metadata aan de datasets. Overheden plaatsen steeds
vaker datasets op de centrale opendata portals, maar er is
geen mechanisme dat de kwaliteit, leesbaarheid, consistentie, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de geplaatste
overheidsinformatie waarborgt. Een reden is dat veel datasets verspreid zijn over verschillende organisaties en lagen
van de overheid. Andere genoemde aspecten zijn gebrek aan

7
8

9
10

Art. 3.3.2 Woo.
Bron: G. Enthoven, Open het systeem; over actieve openbaarheid en een informatieregister, essay ten behoeve van het Nationaal Archief, 2014.
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Lezing P.H. Donner op Dag van de Persvrijheid, Amsterdam, 3 mei 2011.
G. Enthoven en D. Ofman, Actieve openbaarheid, een internationale verkenning naar werkende mechanismen, IMI, 2014.
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budget, tijd en expertise; soms zijn overheidsinstanties ook
afhankelijk van de opbrengsten uit datalicenties. Tot dusver vormt openbaarmaking geen onderdeel van het primair
proces op departementen. In de toekomst zullen databases
zo moeten vormgegeven worden dat ze eenvoudig actief
openbaar kunnen worden gemaakt. In de keten van documentstromen moet vanaf het begin nagedacht worden op
welk moment een document ‘automatisch’ actief openbaar
wordt gemaakt, aldus een aantal respondenten.
De belangrijkste barrière is de huidige cultuur binnen de
overheid. Bijna alle landen geven aan dat een gesloten en risicomijdende overheidscultuur actieve openbaarheid in de
weg zit. Er heerst bijvoorbeeld de angst voor onthullingen.
De cultuur binnen de overheid wordt vaak gekenmerkt door
geslotenheid, risico-aversie, specialistisch opereren (‘knowledge silo’s’) en gericht op controle in plaats van samenwerking. Openbaarmaking kost tijd en geld. Het vergt bijvoorbeeld een extra inspanning om toestemming te vragen om
een stuk openbaar te maken, of om een stuk te uploaden
en via internet publiek toegankelijk te maken. Ambtenaren
vragen zich al snel af: ‘Waar is dat voor nodig, wat levert
dat op?’ Als ambtenaar word je niet beloond als je een stuk
actief openbaar maakt, terwijl de risico’s voor hem of haar
aanzienlijk kunnen zijn. Indien een dergelijk stuk leidt tot
vragen uit het parlement of tot negatieve berichten in de
pers, dan heeft een ambtenaar een probleem.

4.

Informatieregister

Artikel 3.2 bepaalt dat overheden een informatieregister
dienen bij te houden.11 Informatieverzoekers moeten makkelijker kunnen zien welke stukken er zijn. Dat leidt tot meer
openheid, vergemakkelijkt de Woo-praktijk en scheelt daarmee veel tijd. Daarom staat in het wetsvoorstel dat organen
een informatieregister moeten bijhouden. Het doel van het
register is tweeledig, aldus de Memorie van Toelichting.12
Enerzijds wordt het voor verzoekers makkelijker om gericht
aan te geven tot welke documenten zij toegang willen hebben. Anderzijds zal het register overheidsorganen stimuleren
om meer informatie uit eigen beweging actief openbaar te
maken. Het is technisch eenvoudig om bij het register ook
een hyperlink te maken naar het betreffende document.
Het idee van een register voor overheidsdocumenten is niet
nieuw. Een groot aantal bestuursorganen werkt in zekere zin
al met via internet toegankelijke registers; het register van
de Eerste Kamer wordt door de indieners van het wetsvoorstel als voorbeeld genoemd en gekwalificeerd als ‘uitstekend

11

12

Art. 3.2.1 bepaalt: Een bestuursorgaan houdt een elektronisch toegankelijk openbaar register bij van bij het bestuursorgaan berustende documenten. Lid 2: Het register bevat ten minste de ter behandeling ontvangen
documenten en de na behandeling verzonden documenten. Op voordracht
van Onze Minister worden bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld over de inhoud van het register. Lid 3: Het register biedt een
ieder toegang tot de in het register vermelde documenten die openbaar
zijn gemaakt dan wel geeft aan op welke wijze kennis genomen kan worden van documenten die niet in elektronische vorm beschikbaar gesteld
kunnen worden.
Kamerstukken II 2011/12, 33328, 3, Kamerstukken II 2013/14, 33328, 9.

Computerrecht 2017/203

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 303

doorzoekbaar’. Hierbij wordt per dossier een overzicht gegeven van alle betreffende Kamerstukken. In het wetsvoorstel
staat geen dwingende termijn opgenomen. Zo kan de bouw
van het register worden ingepast in het investeringsregime
van de verschillende bestuursorganen, en aansluiting worden gevonden bij nieuwe software die beschikbaar komt, aldus de indieners in de memorie van toelichting.

Figuur 2: Informatieregister Noorwegen (zie rechts ‘add to
basket’)
Een aantal landen zoals Zweden, Noorwegen, Letland en
Slovenië heeft ook bepalingen over actieve informatievoorziening via een register. Burgers kunnen in deze landen zelf
bekijken over welke documenten de overheid allemaal beschikt. Dat geldt ook voor de verschillende instellingen van
de Europese Unie.13 Informatieregisters zijn noodzakelijk,
ook voor het geheugen en het informatiebeheer van overheden zelf. Gegeven de huidige stand van de techniek en de
beschikbare software wordt het bovendien steeds makkelijker en goedkoper om een dergelijk register te maken en
bij te houden.
Zweden kent een lange traditie als het gaat om openbaarheid van bestuur. De eerste openbaarheidswetgeving dateert van 1766 met de ‘Freedom of the Press Act’ en deze wet
vormt inmiddels een integraal onderdeel van de Zweedse
Grondwet. Openbaarheid van bestuur is in Zweden een
grondrecht dat nauw samenhangt met de vrijheid van meningsuiting:
“Freedom of information is the right to take note of what
others have expressed.”
In Zweden en Noorwegen heeft iedere overheid een informatieregister dat voor burgers en journalisten te raadplegen
is. Sommige documenten moeten wel geregistreerd worden,
maar zijn niet openbaar toegankelijk vanwege redenen van
staatsveiligheid, het economisch of monetair beleid, of om de
concurrentiepositie van Zweedse bedrijven niet te schaden.
Ook privacy-gevoelige informatie, zoals gegevens over sociale
zekerheid of medische gegevens van burgers, zijn niet openbaar toegankelijk. Maar de brief die een bewoner stuurt aan de
wethouder over zijn dakkapel, kan door zijn buurman worden
ingezien. De agenda van een politicus is openbaar. Volgens de
13

Zie https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/.
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Zweedse vereniging van journalisten is het register een waardevolle bron van informatie. Het register biedt veel meer informatie dan de website van de regering. Deze site is volgens hen
vooral een pr-instrument, waarop alleen die stukken te vinden
zijn die passen in de communicatiestrategie van het kabinet.
Het register geeft een veel vollediger beeld van alle overheidsdocumenten rond een bepaald thema. Waarbij aangetekend
dient te worden dat ook in Zweden niet alle documenten in het
register terechtkomen. Zo komt het regelmatig voor dat een
intern stuk of beleidsnotitie nooit een definitieve status krijgt,
maar het predikaat ‘working paper’ behoudt. Het is een van de
manieren om stukken buiten het register te houden.

5.

Activiteitenindex en Rijksoverheid.nl

De ideeën voor een informatieregister zijn niet nieuw. Al in
1983 werd door de Evaluatiecommissie wet openbaarheid
voorgesteld te komen met een (papieren) Wob-database. De
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie
Wallage) pleitte in 2001 voor de invoering van een rijksbrede
beleidsagenda en een ‘activiteitenindex’. Deze index moest de
burger op hoofdpunten van het kabinetsbeleid toegang bieden
tot relevante documenten. De index zou ieder jaar aan de hand
van de begrotingsbehandeling moeten worden geactualiseerd
en moeten gevuld aan de hand van bronnen als de jaarverslagen en plannen van directies en diensten. Op termijn zou dan
een volwaardig informatie register kunnen ontstaan.
“Een activiteiten index is mooi, maar laten we eerst eens
met een regeringswebsite beginnen.”
Zo luidde ongeveer kort samengevat de reactie van het
Kabinet Kok op de aanbevelingen van de Commissie
Wallage.14 Het ongestructureerd op internet plaatsen van
de enorme hoeveelheid overheidsinformatie, documenten,
emails en andere stukken zou de transparantie niet ten goede komen, aldus het kabinet. Nader onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid en de consequenties ten
aanzien van de informatie-infrastructuur van de overheid
is wenselijk. In het Actieprogramma Overheidscommunicatie 2002-2006 werden nog wat schone woorden gewijd
aan de totstandkoming van een dergelijke activiteitenindex,
zonder dat daarvoor de benodigde budgettaire middelen
werden gereserveerd. In de Monitor 2005 van Overheid.nl
wordt kortweg geconstateerd dat de ‘activiteitenindex’ kennelijk nog niet breed wordt geïmplementeerd bij de ministeries. In latere officiële kabinetsstukken ontbreekt de verwijzing naar de activiteitenindex vrijwel volledig.15

14
15

Zie Kamerstukken II 2001/02, 26387, 12.
Wel pleit de Raad voor het openbaar bestuur in 2012 in haar rapport ‘Gij
zult openbaar maken’ nog voor een activiteitenindex: Ook informatie die
betrekking heeft op beleidsvoorbereiding, besluitvorming, uitvoering en
evaluatie moet beschikbaar worden gesteld: onderzoeksrapporten, adviezen van adviesorganen, evaluatierapporten, en – binnen zekere grenzen – adviezen van ambtenaren die betrekking hebben op het wegen van
beleidsopties. Deze wordt op een voor het publiek logische manier toegankelijk gemaakt met behulp van een activiteitenindex gebaseerd op de
beleidsagenda van het bestuur. Zie www.rob-rfv.nl/documenten/boekje_
advies_openbaarheid.pdf.
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De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de uitbouw van
Rijksoverheid.nl en Overheid.nl. De website Rijksoverheid.nl
is de gezamenlijke website van de ministeries. Op Rijksoverheid.nl worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd
voor burgers, bedrijven en journalisten. Er is een grote hoeveelheid informatie te vinden over de meest uiteenlopende
onderwerpen. De hoofdmoot wordt gevormd door stukken
die ook naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Op de website
Overheid.nl staan de originele teksten van de verdragen,
wetten en regels, van vergunningen die zijn aangevraagd bij
een gemeente of provincie, maar ook ingangen naar open
databestanden. De structuur van Rijksoverheid.nl lijkt op
een activiteitenindex, terwijl het overzicht van wetten en
regels op Overheid.nl beschouwd kan worden als een register op dit specifieke terrein. Het zijn relatief publieksvriendelijke sites, waarbij op verschillende manieren gezocht kan
worden. De organisatie achter het systeem is op orde; de
verschillende departementen zijn gecommitteerd en leveren hun stukken. De ophanging bij de RVD die ressorteert
onder het Ministerie van Algemene Zaken is een waarborg
dat deze vorm van publiekscommunicatie tot op het hoogste niveau gedragen wordt. Het is wat onze oosterburen
zo beeldend noemen ‘Chef-sache’. Rijksoverheid.nl zou de
basis kunnen vormen voor het nieuwe informatieregister.
Een eerste stap is gelegen in het toevoegen van categorieën
informatie die actief openbaar moeten worden gemaakt ex
art. 3.3 van de Wet open overheid (zie hierboven).
Er kleeft echter ook een belangrijk nadeel aan deze benadering. Hoewel beide sites een indrukwekkende hoeveelheid
informatie bevatten, zijn het geen informatieregisters zoals
deze in Scandinavische landen gevoerd worden. In essentie
zijn het voorlichtingsinstrumenten, waarbij door de betreffende overheden een selectie wordt gemaakt van hetgeen
gepubliceerd wordt. Op Rijksoverheid.nl komt de voorlichting over staand beleid en de ontsluiting van overheidsdocumenten op één plaats samen.

6.

Persoonlijke beleidsopvattingen

In het huidig stelsel van de Wob vormen persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren een belangrijke uitzonderingsgrond. De uitvoeringspraktijk zoals die zich de afgelopen decennia heeft uitgekristalliseerd, onder meer in
de vorm van ambtelijke en bestuursrechtelijke beslissingen
op Wob-verzoeken, laat een uitbreiding en oprekking van
het beroep op deze uitzonderingsgrond zien, die niet in de
parlementaire behandeling van de huidige Wob van 1991
voorzien is. Ten eerste wordt in de jurisprudentie reeds snel
aangenomen dat gearticuleerde persoonlijke beleidsopvattingen tot personen herleidbaar zijn. Het ‘onleesbaar maken’
van ambtelijke auteurs van een notitie wordt onvoldoende
geacht om te rechtvaardigen dat de inhoud openbaar wordt
gemaakt, omdat snel wordt aangenomen dat deze toch naar
functie herleidbaar zouden zijn. Voorts is het aan het bestuursorgaan om te beslissen of hij vindt dat er sprake is van
persoonlijke beleidsopvattingen en deze beslissing wordt
door de rechter slechts marginaal getoetst in de zin van de
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vraag of de minister in redelijkheid tot deze beslissing had
kunnen komen. Ten derde wordt door de rechter over het
algemeen aangenomen dat, indien een stuk persoonlijke beleidsopvattingen bevat en deze niet goed gescheiden kunnen worden van de overige inhoud van het stuk, het stuk
als geheel niet openbaar gemaakt kan worden. Op basis van
deze verschillende ontwikkelingen in de ambtelijke behandeling en besluitvorming en de bestuursrechtelijke jurisprudentie, wordt deze uitzonderingsgrond relatief vaak in
beroepsprocedures gehanteerd.

7.

De regering is verplicht de Staten-Generaal inlichtingen te
verstrekken zodat het parlement in staat is haar wetgevende en controlerende taken goed te kunnen vervullen. Artikel 68 van de Grondwet luidt:
“De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers
elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling
of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het
belang van de staat.”

In het voorliggend wetsontwerp blijven persoonlijke beleidsopvattingen een uitzonderingsgrond. Art. 5.2.1 bepaalt:
“In geval van een verzoek om informatie uit documenten,
opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad,
niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de
gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere
onderdelen met een overwegend objectief karakter.”
Daarmee kunnen ambtenaren ook onder het regime van de
Woo frank en vrij hun opvatting geven over beleidskwesties
en beleidskeuzes, ten behoeve van het intern beraad. Een
zekere mate van beleidsintimiteit is ook noodzakelijk om
te kunnen komen tot een effectieve besluitvorming. Deze
uitzondering is absoluut en vergt geen nadere belangenafweging (zoals in het oorspronkelijk wetsvoorstel nog wel
was voorzien). De vertrouwelijkheid van ambtelijke advies
wordt ook in de nieuwe Woo expliciet vastgelegd en gewaarborgd.
Voor een transparante en effectieve besluitvorming is het
van belang dat de verschillende relevante feiten, cijfers,
data en metadata wel beschikbaar worden gesteld. Het is
tevens van belang dat burgers en organisaties desgewenst
zicht krijgen op de kansen en risico’s van een bepaalde beleidsaangelegenheid. Dit is in lijn met de aanbevelingen uit
het proefschrift van Daalder waarin wordt gepleit voor het
vergroten van de openbaarheid van persoonlijke beleidsopvattingen die bestaan uit prognoses en beleidsalternatieven.16 Voor zover in stukken, nota’s en plannen sprake is
van een situatie waarin feiten, risico’s, varianten en opvattingen met elkaar vervlochten zijn, zal de komende jaren
een cultuur moeten groeien waarbij een overzicht van de
relevante feiten, risico’s en alternatieven ten behoeve van
het publiek debat en een democratische bestuursvoering
wordt gescheiden van de persoonlijke beleidsopvattingen,
overwegingen en adviezen van ambtenaren. Politieke en
ambtelijke afwegingen verdienen afscherming, maar feiten,
alternatieven en voor- en nadelen zullen onder het regime
van de Woo kenbaar en toegankelijk zijn.

Artikel 68 is een politiek instrument in de relatie tussen parlement en regering, de Wob een juridisch instrument in de
relatie tussen burger en bestuursorgaan. Toch bestaat er een
verband tussen artikel 68 van de Grondwet en de Wob. Dit verband is met name gelegen in de interpretatie van ‘het belang
van de staat’. De in de Wob genoemde uitzonderingsgronden – veiligheid, privacy, persoonlijke beleidsopvattingen,
etc. – kleuren dit belang van de staat in (zie Kamerstukken II
2001/02, 28362, 2). Daarom wordt wel gezegd dat de Wob
in de praktijk fungeert als ‘de ondergrens’ voor het recht op
inlichtingen van Kamerleden. De informatiepositie van het
parlement zal daarmee door de invoering van de Woo verbeteren, omdat de ondergrens wordt opgetrokken.

8.

E.J. Daalder, Toegang tot overheidsinformatie, Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers 2005, p. 172.
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Wet open overheid stuit op ambtelijk verzet

Tot zover de bespreking van enkele aspecten van de Woo.
Hieronder zal met name aandacht worden geschonken aan
de ambtelijke impactanalyse over de Woo. In juni 2017 verscheen het tweede deel van de impactanalyse over deze initiatiefwet door ABDTOPConsult.17 De conclusies zijn buitengewoon somber. Invoering van de Wet open overheid (Woo)
zou miljarden euro’s gaan kosten en de inzet vergen van vele
duizenden fte’s. Bij nadere beschouwing zijn er echter grote
bezwaren in te brengen tegen deze ambtelijke analyse.
8.1

De impactanalyse miskent de lessen van de
geschiedenis
Enig historisch bewustzijn kan soms behulpzaam zijn om
zaken in een breder perspectief te plaatsen. Ook de huidige
Wob kon slechts met de grootst mogelijke moeite tot stand
komen. Het gehele wetgevingsproces besloeg meer dan
10 jaar totdat de wet uiteindelijk in 1980 ingevoerd werd.
Barend Biesheuvel verzuchtte in een terugblik op zijn premierschap:
“Wat ik in twee jaar heb ervaren aan weerstanden uit
ambtelijke kring; dat was formidabel.”18

17
16

Relatie met informatiepositie van het
parlement

18

Quick scan impact Wet open overheid (Woo), deel 2, ABDTOPconsult, bijlage bij Kamerstukken I 2016/17, 33328, EK G.
Geciteerd in M. Wagenaar, De Rijksvoorlichtingsdienst, geheimhouden, toedekken en openbaren, Den Haag: SDU 1997.
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Volgens voormalig RVD-directeur Gijs van der Wiel hebben
de departementen op alle mogelijke fronten spoken gezien
als het gaat om invoering van de Wob.
“Je kreeg nota’s en schetsen dat er op ieder departement
wel 50 man extra personeel bij moest komen. Op iedere
afdeling moest wel iemand komen te zitten die inlichtingen kon verschaffen.”19
Ook in de Ministerraad zijn er harde noten gekraakt over het
thema. Premier Den Uyl stelde:
“De vierde macht is een werkelijkheid; de macht van het
ambtenarenkorps is groot. Door een grotere openbaarheid is de werkelijke invloed van de ambtenaar verifieerbaar en te controleren.”20
Op 9 mei 1975 komt het ontwerp opnieuw aan de orde in de
Ministerraad. Over de inbreng van minister Van Agt over het
wetsontwerp wordt onder meer genotuleerd:
“Ten aanzien van het recht op informatie vreest spreker
dat een overbelasting van het ambtelijk apparaat en de
bewindslieden het gevolg zal zijn.”21
Uiteindelijk verdedigde premier Den Uyl het wetsontwerp
met succes in de Tweede Kamer; het wetsontwerp werd in
februari 1977 met algemene stemmen aangenomen. Zijn
opvolger Van Agt gaf later toe dat hij de Wob vervolgens
‘met lange tanden’ aan de Eerste Kamer had aangeboden. De
invoering van de Wob vond uiteindelijk plaats in 1980, met
een beperkte herziening in 1992.
Nota bene: Verschillende evaluatiecommissies22 hebben
sindsdien geconstateerd dat de gevreesde overbelasting van
het ambtelijk apparaat zich in de praktijk niet heeft voorgedaan.
8.2

De impactanalyse is één grote oefening in
navelstaren
Men heeft ervoor gekozen om uitsluitend ambtenaren te
horen plus een aantal verklaarde tegenstanders van de
Wet open overheid zoals VNG en VNO-NCW. Er is bewust
ervoor gekozen om geen andere betrokkenen te bevragen
die voorstander zijn van de Wet open overheid, zoals onderzoeksjournalisten of de Open State Foundation, terwijl
daar wel degelijk relevante kennis en ervaring zit. Topambtenaren bevroegen andere ambtenaren over hun mening en
inschatting. In zekere zin is hier de kalkoen bevraagd over
het kerstmenu. Er is uitsluitend gekeken naar de effecten
die de Woo op de overheid zal hebben. Maar de Wet open
overheid is er voor de burger en de samenleving, daarvoor
‘dient’ de overheid. Geen woord wordt gewijd aan de maat-

schappelijke impact, aan de voordelen van openbaarheid,
aan de reinigende werking van openbaarheid, aan de vele
voorbeelden waarbij via openbaarheid misstanden aan de
kaak werden gesteld, aan de voorbeelden waarbij via openbaarheid verspilling van belastinggeld werd aangetoond,
aan het belang van transparantie in een democratie. Aan het
belang van Open Overheid wijdt het kabinet mooie woorden23 , maar het Actieprogramma Open Overheid moet het
doen met de spreekwoordelijke ‘vijf man en een paardenkop’ en een budget dat in geen enkele verhouding staat tot
de geformuleerde ambities. Hieronder enkele voorbeelden
van zaken die de overheid niet openbaar wilde maken:24
– Politieprestatiecontracten.
– Ingrepen door de overheden in onderzoeksrapporten
alvorens ze verschijnen.
– Overheidscontracten met private bedrijven als Ballast,
KPMG of Pink.
– Rechtmatigheidsonderzoeken naar de jaarrekeningen
van bijvoorbeeld gemeenten.
– Aanbestedingen van bijvoorbeeld de Noord-Zuid-lijn.
– Documenten nodig voor een reconstructie van de verzelfstandiging van het ABP.
– Ziekenhuisinfecties en andere kwaliteitsindicatoren in
de zorgsector.
– Hygiëne in slagerijen.
– Gifstoffen in voedsel.
De Wet open overheid is er om burgers meer inzicht te geven in wat de overheid doet met hun belastinggeld. Een impactanalyse die geen oog heeft voor de maatschappelijke
baten en die alleen maar gericht is op het uitvergroten van
de bureaucratische bezwaren is weinig geloofwaardig.
Nu is het kleuren, selecteren, uitvergroten of weglaten van
informatie een bekend fenomeen dat veelvuldig wordt toegepast in de bureaucratie. Prof. Mirko Noordegraaf concludeerde eerder dat de belangrijkste rationaliteit van topambtenaren gelegen is in ‘het uit de wind houden van de
minister’.25 Ook prof. Rudy Andeweg stelt dat de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer zelden evenwichtig is. Informatie die een kabinetsstandpunt zou kunnen verzwakken, wordt volgens hem bij voorkeur niet aan
de Kamer verstrekt:
“Kritische rapporten van onderzoeksbureaus verdwijnen
in een bureaula of worden in de vorm van een eenzijdige
samenvatting aan de Kamer gestuurd.”26
Deze impactanalyse is doordrenkt van gekleurde informatie. De politieke bezwaren van de tegenstanders van de Woo
krijgen alle ruimte; de argumenten van voorstanders worden gemarginaliseerd of domweg genegeerd.
23

19
20
21
22

Geciteerd in M. Wagenaar, op. cit.
Notulen Ministerraad 26 augustus 1974, Nationaal Archief.
Notulen Ministerraad 9 mei 1975, Nationaal Archief.
Zie o.m. Universiteit van Tilburg, ‘Over wetten en praktische bezwaren.
Een evaluatie en toekomstvisie op de Wet openbaarheid van bestuur’, januari 2004, www.recht.nl/doc/evaluatieWob2004.pdf.
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Actieplan Open Overheid, september 2013, www.rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2013/09/01/actieplan-open-overheid.
Zie Kamerstukken II 2004/05, 30214, 1.
M. Noordegraaf, (2000), Attention! Work and Behavior of public managers
amidst ambiquity, Delft: Eburon.
R. Andeweg, geciteerd in G. Enthoven, (2011) ‘Hoe vertellen we het de
Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering
en parlement.’, Delft: Eburon.
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Een in het oog springend voorbeeld in het voorliggende rapport over de Wet open overheid: De weigeringsgrond over
concurrentiegevoelige bedrijfs- of fabricagegegevens blijft
ook in de Woo gehandhaafd. Onder de huidige Wob geldt
voor dergelijke gegevens een ‘absolute uitzonderingsgrond’
hetgeen wil zeggen dat dergelijke gegevens sowieso niet
openbaar hoeven te worden gemaakt. De Woo bepaalt dat
in een dergelijke situatie wel een afweging moet worden
gemaakt tussen de belangen van de betreffende natuurlijke
personen of rechtspersonen en het belang van openbaarmaking als zodanig (relatieve weigeringsgrond). De auteurs
van de impactanalyse pleiten voor het in stand houden van
de bestaande situatie (bedrijfsgegevens als de absolute weigeringsgrond). Dat lijkt een weinig zorgvuldige analyse te
zijn van de impact van deze voorgestelde verandering. De
impact van de Woo gaat ook over hoe te handelen bij een
volgende Q-koorts in 2020 met tientallen dodelijke slachtoffers. Zijn de opstellers van de impactanalyse serieus van
mening dat openbaarmaking van de locatie van getroffen
boerderijen om het risico op besmetting te verkleinen, zonder nadere belangenafweging onmogelijk moet zijn met een
beroep op de absolute weigeringsgrond van concurrentiegevoelige informatie? Ongelukkig is het land dat navolging
geeft aan dergelijke adviezen.
Daar komt nog bij dat de huidige Wob op gespannen voet
staat met art. 10 EVRM.27 Verschillende auteurs hebben geconstateerd dat indien art. 10 EVRM van toepassing is, de
absolute weigeringsgronden van art. 10 Wob niet zonder
nadere belangenafweging en motivering mogen worden
toegepast.28 Met de invoering van de Woo zou Nederland
beter aansluiten op Europese jurisprudentie.
8.3

Het échte probleem wordt niet besproken in de
impactanalyse
De afgelopen decennia hebben ruim 30 parlementaire enquêtes en onderzoeken plaatsgevonden. In ongeveer de
helft van de gevallen werd geconstateerd dat het parlement
niet adequaat is geïnformeerd.
“De overheid heeft haar documentaire informatievoorziening niet op orde. De commissie heeft informatie
regelmatig ontijdig, incompleet en in sommige gevallen zelfs incorrect ontvangen. Departementen hebben
hun (digitale) archieven niet op orde (…) en het is op
z’n zachtst gezegd opvallend dat in sommige gevoelige
kwesties er zelfs helemaal geen documentatie voorhanden is.” (Commissie Elias)29

een belangrijk deel is toe te schrijven aan het gebrekkig
informatiebeheer. Het informatieregister uit de Wet open
overheid kan een opstap zijn om ook het intern beheer beter
op orde te krijgen. De impactanalyse wimpelt het weg.
8.4

De impactanalyse maakt een karikatuur van het
informatieregister
De opstellers van de impactanalyse kiezen bewust voor een
strikt formeel-juridische interpretatie van de toepassing
van het informatieregister. Daarin zouden alle mails en alle
brieven van bijvoorbeeld de Belastingdienst opgenomen
moeten worden.
“Die interpretatie is in hoge mate bepalend voor de uitkomsten van onze quick scan.”
Ze constateren tegelijkertijd dat de indieners een andere
bedoeling en uitwerking voor ogen hebben, maar trekken
daaruit geen consequenties. Ze negeren daarmee het feit
dat deze bedoeling van de indieners als blijkend uit de parlementaire geschiedenis een belangrijke rol speelt bij de
implementatie van de wet en de toekomstige rechterlijke
oordeelsvorming daarover. Brieven van de belastingdienst
zullen niet opgenomen worden in het informatieregister. De
indieners willen koersen op een geleidelijke invoering van
het informatieregister waarbij aangesloten wordt bij – om
andere redenen noodzakelijke – vernieuwingsoperaties op
het gebied van ICT. Zie het Digitaal Stelsel Omgevingswet
dat feitelijk een opstap is naar een informatieregister op
ruimtelijk gebied. De Minister van BZK en de uitvoerders
hadden de opdracht aldus kunnen inzetten:
“Maak een impactanalyse van de huidige Woo die recht
doet aan de brede steun van de Tweede Kamer voor dit
wetsontwerp, die de maatschappelijke baten van meer
openbaarheid maximaliseert en tegelijkertijd de invoeringskosten van deze wet zoveel mogelijk beperkt.”
De opdrachtgever en de uitvoerders van deze impactanalyse hebben er echter voor gekozen de opdracht zo negatief
mogelijk te interpreteren:
“Maak een impactanalyse van een strikt formeel-juridische interpretatie van de Woo, waarbij de reikwijdte, de
bezwaren en kosten maximaal uitvergroot worden.”
In andere landen noemen ze dit ‘contempt of parliament’.
8.5

Afhandeling van een Wob-verzoek kost in Nederland het
vijfvoudige van omringende landen; hetgeen toch echt voor
27
28

29

Zie Magyar Helsinki Bizottság/Hungary, Europese Hof voor de Rechten van
de Mens 8 november 2016 (Application no. 18030/11).
Zie o.a. Hins, W. (2014), Het ‘Wetsvoorstel open overheid’ in het licht van
artikel 10 EVRM. Mediaforum, 26 (4), 110-113, zie voorts Groothuis, M.
(2017), Noot bij Magyar Helsinki Bizottság/Hungary, Mediaforum, 29 (2),
64-66.
Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid, Kamerstukken II
2014/15, 33326, 5.
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De impactanalyse miskent het belang van
wettelijke verankering.
De auteurs betwijfelen of het wetgevingsinstrument in deze
fase het geschikte instrument is.
“Een weloverwogen aanpak waarbij met behulp van pilots en concrete maatregelen stapsgewijs wordt verkend
wat mogelijk is en wat toegevoegde waarde heeft.”
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Op het eerste gezicht lijkt een dergelijke aanbeveling interessant, zoals het rapport ook verder nog enkele zinvolle
overwegingen bevat. Daarbij is het wel goed te beseffen dat
dit bezwaar ook in 1972 al aangevoerd werd tegen de huidige Wob door betrokken topambtenaar Van Duyne:
“Zonder wet kan men zelfs beter experimenteren, van de
ervaringen leren en de resultaten vastleggen in interne
instructies.”30
De ambtenaren van ABDTOPConsult zouden 45 jaar later
echter beter kunnen weten. Deze aanbeveling negeert het
feit dat een Wet open overheid een noodzakelijke wettelijke stok achter de deur is voor het in gang zetten van
deze ontwikkelingen. Noodzakelijk omdat alle indringende
rapporten, adviezen, conclusies en aanbevelingen uit Parlementaire Enquêtecommissies, de Algemene Rekenkamer,
de Raad voor het openbaar bestuur, het Nationaal Archief en
de Erfgoedinspectie van de afgelopen 25 jaar, niet tot betekenisvolle verbeteringen op het gebied van transparantie en
informatiebeheer hebben geleid. Telkens een nieuw advies,
telkens een nieuw Kamerdebat, telkens een regering die beterschap belooft en toezeggingen doet. Er is genoeg verkend
en geconcludeerd. Eigenlijk ontbreken er in deze conclusie
maar twee begrippen: wetgeving en werken.

de afgelopen decennia vooral gunstig was voor de conservatieve koers. In 1995 speculeerden Van de Donk, Snellen
en Tops over de vraag of internet zich zou ontwikkelen tot
‘Orwell of Athene’.32 Anno 2017 weet de overheid meer van
de gemiddelde burger – over zijn reizen, zijn betalingen, zijn
bel- en internetgedrag – dan de burger van de overheid –
haar uitgaven, haar prestaties, haar tekortkomingen en haar
dilemma’s. Na twintig jaar lijkt het over het geheel genomen
toch meer ‘Orwell’ dan ‘Athene’ te zijn geworden. Dat is voor
een moderne parlementaire democratie een even tragische
als verontrustende constatering.

“Een weloverwogen aanpak waarbij met behulp van
wetgeving, pilots en concrete maatregelen stapsgewijs
wordt gewerkt aan wat mogelijk is en wat toegevoegde
waarde heeft.”
Dat zou een geloofwaardiger conclusie zijn.

9.

Ten slotte

In de Amerikaanse literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen a liberal and a conservative approach ten aanzien van data, informatie en transparantie.31 Conservatief
informatiebeleid is vragend en intern gericht. Het verlangt
van burgers transparantie omwille van de efficiency of nationale veiligheid. Er wordt waarde gehecht aan soepele besluitvorming, veiligheid en toezicht; de totstandkoming van
beleid wordt gezien als een intern proces dat bescherming
en afscherming geniet. Daartegenover is liberaal informatiebeleid delend en extern gericht. Primaire focus is het informeren en mobiliseren van externe stakeholders. Centrale
waarden zijn samenwerking, dialoogvoering en innovatie,
evenals pluriformiteit, empowerment van burgers, nauwkeurig verantwoording afleggen en een sterk ontwikkelde
luisterfunctie. De overheid is transparant, deelt veel informatie en garandeert haar burgers hun privacy.
Het moge duidelijk zijn dat beide benaderingswijzen van
waarde zijn. Het moge ook duidelijk zijn dat de wind in

30
31

Geciteerd in M. Wagenaar, op. cit.
Sadofsky, D. (1990), Knowledge as power, Political and legal control of information, Praeger, New York, Westport Connecticut, London.

308

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 308

32

Van de Donk, W., Snellen, I., Tops, P., Orwell in Athens, a perspective on Informatization and Democracy, in Orwell in Athens, p. 1-11, IOS Press, Tilburg
University, 1995.
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Nederland

–

Computerrecht 2017/204

–

Naar aanleiding van het PC van [verweerder] heeft het hof
ter zitting bij monde van de voorzitter beslist dat het VS-inc
van Google buiten beschouwing wordt gelaten voor zover
het meer inhoudt dan een reactie op wijzigingen van eis in
het VS (zie rov. 3.4 hierna).

Hof Den Haag 23 mei 2017, nr. 200.194.334/01
(Mrs. M.Y. Bonneur, M.P.J. Ruijpers en B. Smulders)
m.nt. S. Kulk en F. Zuiderveen Borgesius1
ECLI:NL:GHDHA:2017:1360
De zaak draait om een blogpost over een strafrechtelijke
veroordeling van een Nederlandse advocaat in het buitenland.

Beschikking d.d. 23 mei 2017
inzake
1 de rechtspersoon naar vreemd recht GOOGLE INC.,
gevestigd te Mountain View, Californië (USA),
2 GOOGLE NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
hierna te noemen: Google Inc. en Google B.V., en samen:
Google (in enkelvoud),
verzoekers,
advocaat: mr. R.D. Chavannes te Amsterdam,
tegen
[verweerder],
wonende te Rotterdam,
verweerder,
hierna te noemen: [verweerder],
advocaat: mr C.A.H. van de Sanden te Amsterdam.
Het verloop van het geding
Bij beroepschrift van 29 juni 2016 (hierna: BS), met de producties 16 t/m 21, heeft Google verzocht om de tussen partijen gewezen beschikking van de rechtbank Rotterdam van 29 maart
2016 te vernietigen en het in eerste aanleg verzochte alsnog af te
wijzen. Daarna heeft [verweerder] een verweerschrift (VS), met
de producties 21 t/m 81, ingediend, waarop Google heeft gereageerd met een verweerschrift in incidenteel beroep (VS-inc).
Partijen hebben hun standpunten op de mondelinge behandeling van 16 januari 2017 doen uiteenzetten door hun
advocaten, die zich hierbij hebben bediend van pleitnota’s
(hierna: PA = Pleitnota in Appel, de pleitnota’s in de eerste
aanleg zullen worden aangeduid als: PE), waaronder een
door de advocaat van [verweerder] overgelegd ‘preliminair
commentaar’ bij het VS-inc (hierna: PC).
Met het oog op de mondelinge behandeling hebben partijen
nog de volgende stukken (tijdig) aan het hof en de wederpartij gestuurd:

1

Google: een akte overlegging producties ten behoeve
van pleidooi, met de producties 22 t/m 28;
[verweerder]: de producties 82 t/m 92.

De beoordeling van het beroep
De feiten
De volgende feiten worden als vaststaand aangenomen.
a. [verweerder] was in 2012 als advocaatmedewerker
werkzaam in de ondernemingsrechtpraktijk en is dat
nog steeds.
b. Op 23 augustus 2012 is [verweerder] door het Isleworth
Crown Court in Londen (Engeland) veroordeeld tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf en een
boete wegens verboden wapenbezit. Bij een nachtelijke
confrontatie met onbekenden in Londen in januari 2012
had [verweerder] dreigend gezwaaid met een ceremonieel kapmes (een machete) dat hij uit zijn hotelkamer
had opgehaald.
c. Eveneens op 23 augustus 2012 heeft een lokale blogger
op zijn internetsite ‘Square Mile News’ verslag gedaan
van de zitting bij het Isleworth Crown Court. Op deze
site/webpagina zijn de naam, foto en beroep van [verweerder] gepubliceerd, zijn citaten van het verhandelde
ter zitting weergegeven en zijn de hem opgelegde straffen vermeld.
d. Google Search is een door Google Inc. op het internet
aangeboden zoekmachine die de internetgebruiker
helpt om aan de hand van een of meer opgegeven zoektermen uit alle informatie op het internet de meest relevante informatie te verkrijgen. Google Search maakt
gebruik van domeinnamen die per land verschillen. Bijvoorbeeld voor Nederland is de domeinnaam google.nl
gereserveerd, voor Canada google.ca en voor de Verenigde Staten google.com. Google Search stuurt de
gebruiker op basis van diens locatie automatisch door
naar diens ‘land’- versie. Een internetgebruiker die in
Nederland google.com intypt wordt dus doorgeleid
naar google.nl (de ‘country redirect’-functie).
e. De resultatenlijst die verschijnt naar aanleiding van de
in Google Search opgegeven zoektermen, geeft hyperlinks (URL’s) weer die verwijzen naar webpagina’s, afbeeldingen of locaties.
f.
Bij het opgeven van de naam ‘[verweerder]’ als zoekterm in Google Search werd als zoekresultaat onder
meer de volgende URL weergegeven:
‘[URL squaremilenews] >’.
Hierna is afgebeeld een screenprint van de Google Searchpagina op 18 augustus 2015 met deze URL:

Mr. S. Kulk is als promovendus verbonden aan het CIER (Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht, Universiteit Utrecht).
Dr. F.J. Zuiderveen Borgesius is onderzoeker bij het IViR (Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam).
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De in rov. 1.c genoemde publicatie op de site ‘Squaremilenews’
is, zo blijkt hiwebpagina (bronpagina) waarnaar deze URL
verwijst.
Deze bronpagina zal hierna worden aangeduid als de ‘Bronpagina’ of als ‘Squaremilenews’.
g. De in de rov. 1.f genoemde publicatie op de site/webpagina ‘Square Mile News’ is de bronpagina (hierna: de
Bronpagina) waarnaar de zojuist genoemde URL verwijst.
h. Wanneer in Nederland die URL wordt aangeklikt, verandert het woord ‘com’ uit ‘blogspot.com’ in ‘nl’. Hierna
zal worden gesproken over de ‘com.URL’ en de ‘nl.URL’;
samen zullen zij ‘de twee URL’s worden genoemd, of
kortweg ‘de URL’.
i.
Op 18 mei 2015 heeft [verweerder] met behulp van een
daartoe bestemd online-formulier Google (buitengerechtelijk) verzocht om de URL niet meer te tonen bij
het invoeren van zijn naam in Google Search.
j.
Google Inc. heeft bij e-mail van 28 mei 2015 aan [verweerder] laten weten niet aan diens verzoek te zullen
voldoen.
k. [verweerder] heeft vervolgens op grond van artikel
47 van de Wet bescherming persoonsgegevens (verder: Wbp) het College bescherming persoonsgegevens
(hierna: het College) gevraagd om te bemiddelen. Het
College heeft het verzoek om bemiddeling afgewezen,
omdat de strafrechtelijke veroordeling van recente datum is en de berichtgeving daarover een publiek belang
dient.
Het verzoek van [verweerder] en de beslissing van
de rechtbank
2.1
[verweerder] heeft verzocht – enigszins verkort
weergegeven – om Google te bevelen om de verwijzing naar
de weblinks die voortkomen uit de zoekopdracht naar zijn
naam, uit de zoekresultaten te verwijderen dan wel af te
schermen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 10.000 per dag. Primair is dit verzoek gebaseerd op artikel
16 Wbp, en subsidiair op de artikelen 36 en 40 Wbp, in verbinding met artikel 46 daarvan.
2.2
De Wbp vormt de implementatie van Richtlijn
95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens
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(hierna: de Privacyrichtlijn, kortweg PRl). Artikel 16 Wbp
berust op artikel 8 PRl en bevat een verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder strafrechtelijke gegevens. Artikel 36 Wbp, waarmee artikel 12
sub b PRl is geïmplementeerd, verleent de betrokkene een
verwijderingsrecht wanneer de verwerkte gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer
gegevens anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift
worden verwerkt. Artikel 40 Wbp strekt tot implementatie van artikel 14 PRl en geeft, voor zover hier van belang,
de betrokkene een recht van verzet in het geval gegevens
worden verwerkt met een beroep op artikel 8 sub f Wbp,
inhoudende dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt
indien dat noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang
van de verantwoordelijke of derden, tenzij het recht van de
betrokkene op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
prevaleert. Het Hof van Justitie van Europese Unie (HvJEU)
heeft inmiddels onderdelen van de PRl uitgelegd in een aantal arresten, waaronder:
– het arrest van 16 december 2008 in zaak C-73/07
‘Satamedia’ (hierna: Satamedia), ECLI:EU:C:2008:727;
– het arrest van 13 mei 2014 in zaak C-131/12 ‘Google Spain/
Costeja Gonzales’ (hierna: Costeja), ECLI:EU:C:2014:317.
2.3
De rechtbank heeft in de bestreden beschikking
van 29 maart 2016 het volgende overwogen, verkort en zakelijk weergegeven:
I.
Alleen Google Inc., die mede gebruikt maakt van zich
in Nederland bevindende geautomatiseerde middelen,
kan worden aangemerkt als verantwoordelijke, en niet
ook Google BV aangezien deze Nederlandse vennootschap geen betrokkenheid heeft bij het aanbieden van
de dienst Google Search (rovv. 4.3.1 en 4.3.2);
II. Het verzoek van [verweerder] ziet niet op het volledige
zoekresultaat bij een zoekopdracht op zijn naam, maar
slechts op de twee URL’s (rov. 4.5);
III. Of automatisch wordt doorgestuurd naar de lokale
versie van Google Search – google.nl wanneer vanuit Nederland wordt gezocht – is afhankelijk van
de instellingen van Google Search die de gebruiker
heeft ingevoerd; daarom is, anders dan Google heeft
bepleit, het verzoek niet beperkt tot google.nl. Het
verweer van Google, dat de Nederlandse rechter geen
rechtsmacht heeft om een uitspraak te doen over
buitenlandse versies van Google Search wordt gepasseerd nu het derhalve mogelijk is dat een gebruiker
van Google Search ‘ook in Nederland’ gebruik maakt
van google.com en – omdat de verantwoordelijke gebruik maakt van zich in Nederland bevindende geautomatiseerde middelen – de Wbp dan van toepassing
is (rov. 4.6);
IV. Het verzoek van [verweerder] betreft, gezien de inhoud van de Bronpagina, strafrechtelijke gegevens als
bedoeld in artikel 16 Wbp en niet gebleken is dat een
van de in artikel 22 Wbp limitatief opgesomde uitzonderingsgronden op het verbod van artikel 16 Wbp van
toepassing is; reeds hierom is dat verzoek toewijsbaar
(rovv. 4.10.3 en 4.10.4);
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V.

Voor het geval hierover anders geoordeeld zou moeten
worden, valt ook een afweging van de in het geding
zijnde grondrechten (recht op privacy van de betrokkene en het recht op informatie van de internetgebruiker
en wellicht ook de zoekmachine-exploitant) op grond
van artikel 46 juncto 36 of 40 Wbp in het voordeel van
[verweerder] uit, waarbij van belang is (i) dat het feit
waarvoor hij is veroordeeld niet in enigerlei relatie tot
zijn professionele werkzaamheden is te brengen, (ii)
dat niet is gebleken dat hij anderszins bijzondere maatschappelijke invloed heeft en (iii) dat op grond van de
Engelse ‘Rehabilitation of Offenders Act’ (hierna: ROA)
het Engelse strafblad van [verweerder] als geschoond
(‘spent’) moet worden beschouwd (rovv. 4.11.1-4.11.6).
Deze overwegingen zullen hierna worden aangeduid als: de
Overwegingen I, II etc.
De rechtbank heeft in het dictum van haar beschikking:
(i) [verweerder] niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek jegens Google B.V.;
(ii) Google Inc. bevolen om binnen twee weken na betekening van de beschikking de verwijzing naar de twee
URL’s die voortkomen uit de zoekopdracht naar de
naam van verzoeker, uit de zoekresultaten te verwijderen;
(iii) zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van
€ 5.000 per dag met een maximum van € 250.000;
(iv) Google veroordeeld in de op € 1.189 begrote proceskosten van [verweerder].
Het hoger beroep; inleidende opmerkingen
3.1
Tegen de zojuist met (ii) t/m (iv) aangeduide beslissingen van de rechtbank heeft Google de grieven 1, 2, 3.1-5,
4, 5 en 6.1-6 aangevoerd.
3.2
Op blz. 88/89 van zijn VS heeft [verweerder] in hoger beroep verzocht:
A. de beschikking van de rechtbank te bekrachtigen en
‘dientengevolge’ te bepalen dat ‘Google Verwerking
van de Gegevens staakt en gestaakt houdt dan wel de
Gegevens uit haar Zoekmachine verwijdert dan wel afschermt, zulks zowel bij een zoekdracht op naam van
[verweerder] op het com.domein (google.com) als op
het nl.domein (google.nl)’;
B. hieraan een dwangsom te verbinden van € 40.000 in
plaats van de in oorspronkelijk gevorderde dwangsom
van € 10.000 per dag en de in de beschikking opgelegde
dwangsom van € 5.000 per dag, op de grond dat Google
niet aan die beschikking heeft voldaan, zie VS onder
4.2.3.4 en 4.6(b);
C. toe te staan het door het hof te wijzen ‘arrest’ te doen
betekenen aan het kantoor van de raadsman van Google te Nederland;
D. veroordeling van Google in de kosten van het geding,
die wat de eerste aanleg betreft worden begroot op –
naast het door de rechtbank toegewezen bedrag van
€ 1.189,- – een bedrag van € 190,62 voor kosten van
betekening in Amerika, een bedrag van € 139,15 voor
kosten van vertaling van de beschikking en van de aanzegging verbeurde dwangsommen in Amerika.
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3.3
In punt 55 PA heeft [verweerder] opgemerkt dat
geen sprake is van een vermeerdering van eis of een verkapt hoger beroep van zijn kant. Hoewel de rechter ambtshalve de hoogte van een dwangsom en een proceskostenveroordeling kan/moet vaststellen, zijn de in rov. 3.2 bij B
en D weergegeven verzoeken van [verweerder] echter niet
anders te verstaan dan als vermeerderingen van eis. Nu ter
zitting in hoger beroep namens [verweerder] desgevraagd
is herhaald dat hij – naar moet worden begrepen: afgezien
van de verzoeken B en D – in hoger beroep niets anders verzoekt dan door de rechtbank is toegewezen, dient het onder
A weergegeven verzoek van [verweerder] in hoger beroep
zo te worden verstaan dat hij niet méér verzoekt dan het
door de rechtbank toegewezen bevel om de twee URL’s te
verwijderen.
3.4
Voor zover in het VS-inc is aangevoerd dat Google
de beschikking heeft nageleefd, behelst het een verweer tegen de vermeerderde eis over de hoogte van de dwangsom
en is dat stuk toelaatbaar. Dat geldt ook voor zover de VS-inc
een reactie vormt op de in rov. 3.2 bij C en D genoemde verzoeken van [verweerder]. De stellingen in de VS-inc die niet
met dit een of ander in verband kunnen worden gebracht,
zijn buiten beschouwing gelaten.
3.5
Ter onderbouwing van haar stelling, dat zij de beschikking van de rechtbank van 29 maart 2016 heeft nageleefd, heeft Google in punt 172 BS/punt 47 PE en punt 11
VS-inc aangevoerd dat:
a. a) zij op ‘1 april 2015’ (bedoeld is wellicht: 2016) maatregelen heeft geïmplementeerd die ervoor zorgen dat de
twee URL’s niet meer als zoekresultaat worden weergegeven bij een zoekopdracht op naam van ‘[verweerder]’
of ‘[verweerder]’ in alle EU- en EFTA-versies van Google
Search (dus niet alleen google.nl, maar ook google.be,
google.de etc);
b) zij daarnaast, ‘op dezelfde dag’, tevens maatregelen
heeft geïmplementeerd die ervoor zorgen dat de twee
URL’s niet meer als zoekresultaat worden weergegeven
bij een zoekopdracht op naam van ‘[verweerder]’ of
‘[verweerder]’ in alle andere landenversies van Google
Search (waaronder google.com en bijvoorbeeld ook
google.ca) als haar systemen, op basis van geolocatiesignalen zoals een IP-adres, vaststellen dat de gebruiker die de zoekopdracht uitvoert, zich in Nederland
bevindt. Hieraan heeft Google toegevoegd dat zij deze
aanvullende wijze van verwijdering van zoekresultaten, die betrekking heeft op alle versies van Google
Search voor zover opgevraagd vanuit Nederland, vanaf
‘maart 2016’ heeft gehanteerd voor alle toegewezen
verwijderingsverzoeken, met terugwerkende kracht
De grieven 1 en 2 van Google
4.1.
Met de grieven 1 en 2 van Google – die klagen over
bepaalde aspecten van de feitenvaststelling door de rechtbank – is hiervoor onder 1.a-h voor zover nodig rekening
gehouden.
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Grief 4 van Google; strafrechtelijke
persoonsgegevens
5.1
Grief 4 van Google keert zich tegen Overweging IV
van de rechtbank, in de eerste plaats met de stelling dat het
feit dat de Bronpagina strafrechtelijke persoonsgegevens
bevat, nog niet maakt dat Google die gegevens verwerkt.
Volgens Google is het verbod van artikel 16 Wbp niet op
haar van toepassing (BS punt 88 in fine) aangezien:
i.
niet zij, maar de bronpagina verantwoordelijk is voor
de verwerking van bijzondere persoonsgegevens door
de bronpagina (punt 83 BS) en Google alleen verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die zij zelf ordent, samenvoegt en weergeeft in een gestructureerde
resultatenlijst (punt 86 BS);
ii. het in haar resultatenlijst weergegeven zoekresultaat
zelf geen strafrechtelijke persoonsgegevens bevat, dat
wil zeggen: zodanig concrete feiten en omstandigheden dat zij een als strafbaar feit te kwalificeren bewezenverklaring kunnen dragen (punt 21 PA).
[verweerder] heeft hiertegen ingebracht dat wanneer een
bronpagina (al dan niet bijzondere) persoonsgegevens bevat, de zoekmachine deze gegevens tevens verwerkt wanneer zij de weblinks naar die pagina opneemt in een lijst van
zoekresultaten (punt 2.1 VS).
5.2
Blijkens artikel 2b) PRl en artikel 1.b Wbp valt onder ‘verwerken’ van persoonsgegevens (onder meer) het
verzamelen, vastleggen, ordenen, verstrekken en beschikbaar stellen van persoonsgegevens.
5.3
In de Costeja-zaak had Google zich op het standpunt gesteld dat de activiteit van zoekmachines niet kan
worden geacht een verwerking te vormen van de gegevens
die zijn gepubliceerd op de webpagina’s van derden (bronpagina’s) die in de zoekresultatenlijst zijn weergegeven
(punt 22 van Costeja). In de punten van 25-41 van Costeja
heeft het HvJEU dit standpunt van Google verworpen, waarbij het onder meer heeft overwogen dat:
– niet betwist wordt dat de door de zoekmachines gevonden, geïndexeerde, bewaarde en aan de gebruikers
ervan ter beschikking gestelde gegevens, tevens gegevens bevatten over geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke personen en dus ‘persoonsgegevens’ bevatten (punt 27);
– door geautomatiseerd, onophoudelijk en systematisch
op het internet te zoeken naar aldaar gepubliceerde
informatie, de exploitant van een zoekmachine dergelijke gegevens “verzamelt”, die hij vervolgens via zijn
indexeringsprogramma’s “opvraagt”, “vastlegt” en “ordent”, op zijn servers “bewaart” en, in voorkomend geval, “verstrekt aan” en “ter beschikking stelt van” zijn
gebruikers in de vorm van resultatenlijsten van hun
zoekopdrachten en dat deze verrichtingen als “verwerking” moeten worden gekwalificeerd (punt 28);
– de in het kader van een activiteit van een zoekmachine
verrichte verwerking van persoonsgegevens verschilt
van de door de webredacteur verrichte verwerking
daarvan en daar bovenop komt (punt 35);
– deze activiteit van zoekmachines een beslissende rol
speelt bij de wereldwijde verspreiding van deze gege-
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vens, doordat zij deze toegankelijk maakt voor elke internetgebruiker (punt 36).
5.4
Uit deze beslissingen en overwegingen uit Costeja
leidt het hof af dat Google de in de bronpagina vermelde gegevens verwerkt (onder meer door deze ter beschikking te
stellen), ook wanneer deze gegevens niet volledig zijn opgenomen in het in Google’s resultatenlijst voorkomende zoekresultaat (in dit geval: de URL). Het in rov. 5.1 bij ii. weergegeven argument van Google stuit hierop af. In de punten
32, 33 en 41 van Costeja heeft het HvJEU duidelijk gemaakt
dat Google de verantwoordelijke voor de hier bedoelde verwerking is. Ook het in rov. 5.1 bij i. weergegeven argument
van Google gaat dus niet op. Voor deze oordelen is overigens bevestiging te vinden in de eigen stelling van Google
in o.m. punt 117 BS, dat zij informatie presenteert die elders
beschikbaar is en dat het haar kerndoel is om die informatie
aan het publiek bekend te maken.
5.5
De in dit verband verder door Google betrokken
stelling, dat zij niet de intentie heeft om strafrechtelijke
gegevens te verwerken en het verbod van artikel 16 Wbp
te overtreden (punten 92-96 BS), is – daargelaten nog het
zojuist onder 5.4 in fine overwogene – in zoverre niet juist
dat zij al sinds het in rov. 1.i genoemde buitengerechtelijke
verwijderverzoek van [verweerder] wist dat er aanmerkelijke kans bestond dat zij zulke gegevens betreffende [verweerder] verwerkte en dat zij door niet aan dat verzoek te
voldoen de kans dat zij dat zou blijven doen op de koop toe
heeft genomen. Zeker onder deze omstandigheden is er
geen reden om van een bevel als hier verzocht, af te zien,
vgl. punt 2.1.3 (c) van [verweerder] VS. Zo’n bevel is ingevolge artikel 50 lid 1 Wbp al mogelijk bij dreigende schade,
terwijl in het algemeen voor een bevel een dreigende onrechtmatigheid (bijvoorbeeld: dreigende overtreding van
het verbod van artikel 16 Wbp) voldoende is, zonder dat
daarvoor verwijtbaarheid is vereist, zie artikel 6:162 lid
2 jo. artikel 3:296 lid 1 BW alsook artikel 6:196c lid 5 BW.
Genoemde stelling van Google kan reeds om deze redenen
geen doel treffen.
5.6
Het tweede onderdeel van Google’s grief 4, inhoudende dat niet alleen, zoals de rechtbank heeft overwogen,
artikel 22 Wbp uitzonderingen bevat op het verbod van
artikel 16 Wbp om strafrechtelijke gegevens te verwerken, maar dat ook in artikel 23 Wbp uitzonderingen op dat
verbod van artikel 16 Wbp om strafrechtelijke gegevens te
verwerken, maar dat ook in artikel 23 Wbp uitzonderingen
op dat verbod zijn opgenomen, is op zichzelf terecht voorgesteld. Het kan Google evenwel niet baten omdat hetgeen zij
heeft aangevoerd ten betoge dat de uitzondering van artikel
23 lid 1 sub b Wbp (‘de gegevens (zijn) door de betrokkene
duidelijk (…) openbaar gemaakt’) zich hier voordoet – te weten dat de verwerking het directe en voorzienbare gevolg
is van het handelen van [verweerder] – die gevolgtrekking
niet kan dragen. Wat er ook zij van de stelling van Google
dat voor toepasselijkheid van artikel 23 Wbp niet is vereist
dat bewust is openbaar gemaakt, in ieder geval is van een
duidelijke openbaarmaking geen sprake.
5.7
In rov. 4.10.4 van haar beschikking heeft de rechtbank tot uitdrukking gebracht dat wanneer de uitzonderings-
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gronden van artikel 22 Wbp – en, gezien rov. 5.6, artikel 23
Wpb – niet van toepassing zijn, het verbod van artikel 16 Wbp
‘in dit geval’ ‘onvermijdelijk’ geldt, hoe vergaand de praktische
gevolgen daarvan ook zijn voor de exploitant van een zoekmachine. Met name acht de rechtbank, naar a contrario is af
te leiden uit rov. 4.11.1 van haar beschikking, dan geen plaats
voor een afweging met het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit wordt bestreden in het derde onderdeel van Google’s
grief 4, waarin onder meer wordt aangevoerd dat zij zich ook
bij artikel 16 Wbp kan beroepen op de journalistieke exceptie
van artikel 3 Wbp/artikel 9 PRl (PA onder 22).
5.8
Het verbod op verwerking van bijzondere gegevens
is neergelegd in hoofdstuk II van de PRl, in artikel 6, waarvan lid 5 specifiek betrekking heeft op strafrechtelijke gegevens. Van hoofdstuk II maakt ook deel uit artikel 9, waarin
– voortbouwend op punt 37 van de considerans – is bepaald
dat de Lidstaten voor de verwerking van uitsluitend journalistieke of voor artistieke of literaire doeleinden voorzien
in uitzonderingen op en afwijkingen van de bepalingen van
‘dit hoofdstuk’, uitsluitend voor zover deze nodig blijken om
het recht op de persoonlijke levenssfeer te verzoenen met
de regels betreffende de vrijheid van meningsuiting. Deze
regel is in het Nederlandse recht omgezet door middel van
artikel 3 Wbp, waarvan lid 2 bepaalt dat het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken niet
van toepassing is voor zover dit noodzakelijk is voor uitsluitend journalistieke, artistieke of literaire doeleinden. In
Satamedia (punten 61 en 62) heeft het HvJEU beslist dat
sprake is van verwerking van persoonsgegevens ‘uitsluitend
voor journalistieke doeleinden’ als bedoeld in artikel 9 PRl
indien die verwerking als enig doel heeft de bekendmaking
aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium. Verder heeft het HvJEU in dat
arrest beslist dat een beroep op artikel 9 PRl niet is voorbehouden aan mediaondernemingen en ook kan worden gedaan bij aanwezigheid van een winstoogmerk. In het navolgende zal ervan uitgegaan worden dat de verwerking door
Google van de persoonsgegevens van [verweerder] voldoet
aan de criteria van Satamedia en dus heeft te gelden als te
zijn verricht voor uitsluitend journalistieke doeleinden. Gelet op dit een en ander is a) duidelijk dat de journalistieke
exceptie het verbod van artikel 16 Wbp kan doorbreken en
kan b) niet op voorhand worden gezegd dat Google geen beroep op die exceptie toekomt.
5.9
Volgens [verweerder] kan Google zich desondanks
niet op de journalistieke exceptie beroepen, en wel omdat
zij een ‘exploitant van een zoekmachine’ is (o.m. de punten
72 e.v van zijn PE en punt 2.1.5.1 VS). Dit argument ontleent
hij aan het hieronder weer te geven punt 85 van Costeja, en
meer in het bijzonder de onderstreepte zin daaruit:
‘Bovendien kan de verwerking door de redacteur van een
webpagina, bestaande uit de publicatie van informatie
betreffende een natuurlijke persoon, in voorkomend geval ‘voor uitsluitend journalistieke doeleinden” zijn verricht en aldus krachtens artikel 9 van (de PRl) onder de
uitzonderingen op de vereisten van deze richtlijn vallen,
terwijl dit niet het geval is voor de door een exploitant
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van een zoekmachine verrichte verwerking. Aldus kan
niet worden uitgesloten dat de betrokkene in bepaalde
omstandigheden de in artikel 12, sub b, en 14, eerste
alinea, sub a, van (de PRl) bedoelde rechten tegen deze
exploitant kan uitoefenen, maar niet tegen de redacteur
van deze webpagina’.
Deze overweging dient evenwel te worden gelezen in het
licht van de daaraan voorafgaande overwegingen, met
name die van punt 82, waarin wordt vooropgesteld dat een
verwijderingsbevel aan de exploitant van de zoekmachine
kan worden gegeven zonder dat, kort gezegd, voordien of
tegelijkertijd een verwijderingsbevel aan de redacteur van
de webpagina hoeft te zijn/worden gegeven. Waarom dit
laatste niet hoeft, wordt in de daarop volgende punten toegelicht, in punt 84 met de opmerking dat de betrokkenen
niet doeltreffend kunnen worden beschermd wanneer zij
eerst of gelijktijdig van de webredacteurs de verwijdering
moeten verkrijgen en in punt 85 met de hiervoor weergegeven overwegingen die naar het oordeel van het hof gezien de zojuist omschreven context aldus moeten worden
verstaan dat het ‘in bepaalde omstandigheden’ zo kan zijn
dat de webredacteur zich op de journalistieke exceptie kan
beroepen en de exploitant van de zoekmachine niet, in welk
geval het niet mogelijk is om eerst of gelijktijdig een verwijderingsbevel tegen de webredacteur te verkrijgen. Het ligt
bepaald niet voor de hand om in punt 85 meer te lezen dan
dit, te minder daar bezwaarlijk kan worden aangenomen
dat het HvJEU in een tussenzinnetje heeft beslist dat ten
aanzien van zoekmachines het grondrecht van vrijheid van
meningsuiting categorisch buiten spel wordt gezet, hoewel
ingevolge artikel 52 in verbinding met artikel 11 van het –
hier toepasselijke – Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie (EU-Handvest) voor iedere beperking van dat
grondrecht een toets/afweging met inachtneming van het
evenredigheidsbeginsel noodzakelijk is. Zo een toets/afweging ontbreekt in punt 85 van Costeja.
5.10
Anders dan Google lijkt te willen betogen in punt
132 e.v. BS legt de bestreden beschikking op haar niet een
vergaande filterverplichting. Zij weet immers op grond van
de vermelding van de twee URL’s in het dictum van die beschikking welke URL’s zij dient te verwijderen, en zij wist
ook al eerder, door het buitengerechtelijk verwijderverzoek
van [verweerder], welke URL’s hij verwijderd wilde zien.
5.11
Grief 4 van Google gaat – het voorgaande resumerend – op voor zover zij strekt ten betoge dat een beroep
van Google op het grondrecht van vrije meningsuiting niet
bij voorbaat is afgesloten wanneer zij strafrechtelijke gegevens verwerkt. Resteert in het kader van die grief de vraag
of Google zich – zoals zij stelt, maar [verweerder] betwist
– in dit geval met vrucht op dat grondrecht (en/of op het
grondrecht van artikel 16 EU-Handvest) kan beroepen.
5.12
In zijn arrest van 24 februari 2017 in de zaak ‘X/
Google’ (ECLI:NL:HR:2017:316) heeft de HR in verband met
de ‘gewone’ persoonsgegevens – dat wil zeggen: andere
persoonsgegevens dan de ‘bijzondere’ persoonsgegevens
van artikel 16 Wbp – overwogen dat uit Costeja volgt dat het
privacybelang van de natuurlijke persoon in de regel pre-
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valeert boven het belang bij informatie van de internetgebruikers en boven het economisch belang van de exploitant
en dat dit anders kan zijn in bijzondere gevallen die de inmenging in het recht op privacy rechtvaardigen (rov. 3.5.6).
Daarbij is met name van belang of de betrokkene een rol in
het openbare leven speelt (rov. 3.6.5). Het hof gaat er van uit
dat dit een en ander in nog sterkere mate geldt bij ‘bijzondere’ persoonsgegevens.
5.13
Uit de omstandigheid dat [verweerder] niet meer
dan een taakstraf, een voorwaardelijke gevangenisstraf en
een geldboete is opgelegd, is af te leiden dat hij zich niet
schuldig heeft gemaakt aan een (zeer) ernstige vorm van
verboden wapenbezit. In punt 49 van haar verweerschrift in
de eerste aanleg heeft Google zelf een berekening gemaakt
die er op uitkomt dat de veroordeling van [verweerder] op
23 februari 2016 – dus vóór de beschikking van de rechtbank – in Engeland spent (geschoond) was. In Nederland
heeft [verweerder] op 21 september 2016 een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) verkregen (productie 28 van
[verweerder] ).
5.14
Als advocaat speelt speelt [verweerder] weliswaar
een zekere rol in het openbare leven, maar gezien zijn positie als medewerker op een groot advocatenkantoor die
adviseert met betrekking tot zakelijke contracten, kan niet
worden gezegd dat het hier gaat om een rol van meer dan
ondergeschikte betekenis.
5.15
Tussen het feit waarvoor [verweerder] is veroordeeld en zijn zojuist genoemde werkzaamheden bestaat
geen relatie, behalve dan dat hij voor zijn werk in Londen
was (punt 71 BS).
5.16
Gelet op het onder 5.13 t/m 5.15 overwogene was
naar het oordeel van het hof op en na de datum van de beschikking van de rechtbank (29 maart 2016) het belang bij
het publiek om kennis te kunnen nemen van de veroordeling van [verweerder] in 2012 niet zodanig dat gesproken
kan worden van een bijzonder geval als bedoeld in rov. 5.12,
dat de – omdat het om bijzondere gegevens gaat: ernstige –
inmenging in diens privacy kon en kan rechtvaardigen. Dat,
zoals Google verder nog heeft gesteld:
– het voor ‘sommige potentiële’ cliënten bij uitstek relevant zal zijn om te weten dat [verweerder] is veroordeeld wegens verboden wapenbezit (punt 58 BS; punt
70 PA);
– ook na het intreden van de spent in Engeland en de verkrijging van de VOG in Nederland de veroordeling nog
enige relevantie zou kunnen hebben (punten 50 e.v. VS1; punten 69-72 BS en ), kan niet tot een ander oordeel
leiden. Daarvoor zijn deze stellingen, ook in onderlinge
samenhang bezien, van te weinig gewicht.
5.17
De in rov. 5.11 gestelde vraag moet dus ontkennend worden beantwoord. Dit betekent dat Google’s grief
4 – hoewel op onderdelen gegrond – niet tot vernietiging
van de bestreden beschikking kan leiden: Google heeft door
opname van de twee URL’s, of een daarvan, in haar resultatenlijst het verbod van artikel 16 Wbp geschonden, zodat
een bevel tot verwijdering daarvan op zijn plaats is.
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Grief 3: ‘gewone’ persoonsgegevens
6.1
In het geval dat – anders dan hiervoor is beslist –
Google niet zelf de in de Bronpagina opgenomen strafrechtelijke gegevens zou verwerken en dus het verbod van artikel 16 Wbp niet zou hebben overtreden, is, door de opname
in de resultatenlijst van de URL, die de naam en foto van
[verweerder] bevat, sprake van een verwerking door Google
van ‘gewone’ persoonsgegevens van [verweerder] en dient
een afweging te worden verricht in het kader van de artikelen 36 en 40 Wbp. Zeker nu in de URL zelf de suggestie
wordt gewekt van een mogelijk door [verweerder] gepleegd
strafbaar feit (‘lawyer dodges jail’) moet bij deze afweging –
ook in de visie van Google (punt 88 BS) – rekening worden
gehouden met het feit dat in de Bronpagina strafrechtelijke
persoonsgegevens van [verweerder] worden verwerkt. Het
onder 5.12 t/m 5.16 overwogene brengt met zich dat deze
afweging in het voordeel van [verweerder] zou uitvallen,
zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld in Overweging V.
De daartegen door Google gerichte grief III faalt: op grondslag van de artikelen 36 en 40 Wbp is het door [verweerder]
gevorderde bevel eveneens toewijsbaar.
Grief 5: moet het bevel beperkt worden tot google.
nl en tot de com.URL?
7.1
Grief 5 van Google bestaat uit twee deelgrieven,
hierna te noemen: de grieven 5a en 5b.
7.2
Grief 5a houdt in dat de rechtbank ten onrechte
– zie Overweging III – het door haar opgelegde bevel niet
heeft beperkt tot google.nl maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse versie van Google Search, google.com, daaronder
heeft gebracht, en daarmee het bevel een extra-territoriale werking heeft gegeven waarvoor geen recht, belang of
grondslag bestond (punten 168-176 BS). Door de in rov. 1.d
beschreven ‘country redirect ’-functie worden Nederlandse
internetgebruikers immers automatisch doorgeleid naar de
Nederlandse versie van Google Search, google.nl, ook wanneer zij een andere landenversie van Google Search, bijvoorbeeld google.com, invoeren.
7.3
Uit de punten 173 BS en de punten 86/87 van haar
PA blijkt dat Google ervan uit gaat dat het door de rechtbank gegeven bevel alleen ziet op internetgebruik vanuit
Nederland. Zoals [verweerder] in punt 10 van zijn PC heeft
opgemerkt moet het dictum van de beschikking van de
rechtbank worden uitgelegd in het licht en met in achtneming van de overwegingen die tot de beslissing hebben
geleid (vgl. HR 27 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1352). In
Overweging III van de rechtbank (zie rov. 2.3) is op niet voor
misverstand vatbare wijze tot uitdrukking gebracht dat de
rechtbank de zich in Nederland bevindende gebruiker van
Google Search voor ogen had. Derhalve moet het in het dictum neergelegde bevel zo worden uitgelegd dat Google de
verwijzing naar de twee URL’s die voortkomen uit vanaf het
grondgebied van Nederland gegeven zoekopdrachten op de
naam [verweerder], uit de zoekresultaten dient te verwijderen, hetgeen overigens strookt met de stelling van [verweerder] in punt 4.2.3.6 (a) VS, dat de gegevens die onderwerp zijn van de verwijderingsverzoeken van [verweerder]
buiten Nederland volstrekt irrelevant zijn. In hoger beroep

Afl. 5 - oktober 2017

Computerrecht 2017/204

10/16/2017 7:53:38 PM

Rechtspraak
heeft [verweerder] niet om een verdergaande voorziening
verzocht (zie rov. 3.3).
7.4
[verweerder] heeft aan de hand van onder meer zijn
producties 7, 62 en 63 betoogd dat de ‘country redirect’-functie van Google eenvoudig kan worden omzeild. In productie
7 van [verweerder] is te zien dat het via meerdere stappen –
de in Overweging III van de rechtbank bedoelde aanpassing
van de instellingen van Google Search – mogelijk is om een
andere landenversie van Google Search te gebruiken (vgl.
punt 173 BS en punt 46 van Google’s PE). In [verweerder]
productie 62 is ‘aanvullend’ toegelicht hoe men in het ene
land (bijvoorbeeld Nederland) zoekresultaten kan genereren als ware men aan het zoeken vanaf een computer in een
ander land, onder meer door het invoeren van de landencode van een ander land (mogelijkheid 3), terwijl de twee
bij productie 63 overgelegde resultatenpagina’s, waarop de
URL te zien is, op 28 juli 2016 zijn gegenereerd op een Nederlandse computer waarop de landencodes van Mexico en
Rusland zijn ingevoerd, zie punt 4.2.3.4(c) VS. Onder 3.5 bij
b) is toegelicht dat Google naar aanleiding van de beschikking van de rechtbank technische maatregelen heeft getroffen waardoor de URL ook niet wordt weergegeven wanneer
vanuit Nederland, met omzeiling van de ‘country redirect’functie door aanpassing van de Google Search-instellingen,
in niet-Europese versies van Google Search wordt gezocht,
tenminste, zo begrijpt het hof uit punt 11 VS-inc, wanneer
Google op basis van geolocatiesignalen, zoals een IP-adres,
kan vaststellen dat de gebruiker die de zoekopdracht uitvoert zich in Nederland bevindt. In de producties 7, 62 en
63 van [verweerder] is kennelijk deze situatie aan de orde:
in punt 173 BS heeft Google opgemerkt dat de methode als
uiteengezet in productie 7 inmiddels niet meer zal werken
omdat gedetecteerd zal worden dat de internetgebruiker
de daarin genoemde website google.ca bezoekt vanuit een
Nederlands IP-adres. In de punten 173 BS en 52 VS-inc heeft
Google aangevoerd dat als gevolg van de zojuist genoemde
(op geolocatievaststelling gebaseerde) technische maatregelen de kans dat door een Nederlandse internetgebruiker
via andere landextensies van Google Search kennis wordt
genomen van de URL ‘verwaarloosbaar klein’/’heel beperkt’
is. Hieruit valt af te leiden dat bij het achterwege blijven
van die technische maatregelen de kans dat door een zich
in Nederland bevindende internetgebruiker via (bijvoorbeeld) google.com kennis wordt genomen van de URL niet
‘verwaarloosbaar klein’/’heel beperkt’ is, maar aanmerkelijk
groter.
7.5
Uit rov. 7.3 volgt dat alleen (nog) aan de orde is het
grondgebied van Nederland. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om voor dit grondgebied kennis te nemen
van het verzoek van [verweerder] vloeit ten opzichte van
Google Inc. voort uit artikel 6 sub e Rv. Anders dan Google
lijkt te menen (punt 168 BS) is de vraag of de Nederlandse
rechter voor het grondgebied van Nederland een bevel kan
geven dat zich tevens uitstrekt tot de domeinnaam google.
com geen bevoegdheidsvraag. Uit rov. 7.4 volgt dat er geen
reden is om voor het grondgebied van Nederland het verwijderingsbevel te beperken tot de domeinnaam google.nl..
Grief 5a van Google gaat dus niet op.

Computerrecht 2017/204

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 315

7.6
Google’s grief 5b houdt in dat de rechtbank ten
onrechte de verwijdering van de nl.URL heeft bevolen nu
deze URL niet verschijnt bij het intypen van de naam [verweerder] – dan verschijnt alleen de com.URL – en Google
ten aanzien van de nl.URL dus geen persoonsgegevens verwerkt.
7.7
Niet betwist is dat, zoals Google stelt, eerst altijd
uitsluitend de com.URL verschijnt en dat alleen bij het in
Nederland aanklikken van de com.URL deze verandert in
de nl.URL, zie punt 4.5(b) VS en rov. 1.h van deze beschikking. In haar BS (punten 179 en 180) heeft Google ter nadere
onderbouwing van grief 5b twee argumenten naar voren
gebracht, namelijk (i) dat deze verwijzing zich geheel buiten Google Search afspeelt en (ii) dat het voor haar feitelijk
onmogelijk is om URL’s die niet in de resultatenlijsten voorkomen, te verwijderen.
7.8
Hiervoor onder 3.5 bij a) is al overwogen dat Google zelf heeft opgemerkt dat zij maatregelen heeft geïmplementeerd die ervoor zorgen dat ook de nl.URL niet meer als
zoekresultaat wordt weergegeven (vgl. ook punt 25 VS-inc).
Haar argument (ii) kan hierom niet als juist worden aanvaard.
7.9
In de zojuist vermelde opmerking van Google ligt
besloten dat zij het niet alleen in haar macht heeft om te
voorkomen dat de com.URL wordt weergegeven maar ook
om te voorkomen dat de nl.URL wordt weergegeven. In
samenhang bezien met het feit dat de internetgebruiker
die in Nederland de com.URL aanklikt automatisch wordt
doorgeleid naar de nl.URL. rechtvaardigt dit de gevolgtrekking dat Google de nl.URL – en dus ook de daarin verwerkte
persoonsgegevens – ter beschikking stelt. Dit betekent dat
Google’s grief 5b geen doel kan treffen, wat er verder ook
precies zij van haar in rov. 7.7 genoemde argument (i).
De grieven 6.1-6.4
8.1
De eerste vier onderdelen van grief 6 (de onderdelen 6.1 t/m 6.4, zie de punten 181 t/m 190 BS) stellen enkele
beweerdelijke onjuistheden in de bestreden beschikking
aan de orde. Uit hetgeen Google in dit verband heeft opgeworpen is echter niet af te leiden dat die onjuistheden tot
een andere beslissing dan door de rechtbank gegeven moeten leiden. Die grief-onderdelen kunnen derhalve onbesproken blijven.
Dwangsom; grief 6.5 en de vermeerderde eis
9.1
Grief 6.5 van Google keert zich tegen de dwangso moplegging. Volgens Google is de rechtbank ten onrechte
voorbijgegaan aan haar stelling dat een dwangsom niet nodig was als prikkel om de beschikking na te leven.
9.2
Met zijn vermeerderde eis in hoger beroep beoogt [verweerder] daarentegen juist een verhoging van de
dwangsom op de grond dat Google het haar opgelegde bevel
niet heeft nageleefd. Daartoe en ter bestrijding van Google’s
grief 6.5 heeft hij gewezen op de volgende omstandigheden,
zie m.n. punt 4.2.3.4(c) en (d) VS:
i) De in rov. 7.4 al genoemde resultatenpagina’s, waarop
de URL is te zien, en die op 28 juli 2016 – dus na de
beschikking van de rechtbank – onder google.nl zijn
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gegenereerd op een Nederlandse computer waarop
de landencodes van Mexico en Rusland zijn ingevoerd
(productie 63 van [verweerder]);
ii) Een resultatenlijst met de URL kon vanaf een computer
in de Verenigde Staten worden opgeroepen (productie
64 van [verweerder] );
iii) Op 5 oktober 2016 was de URL te zien op een resultatenpagina van google.com (punt 1.1(e) VS en productie
22 daarbij);
iv) Google is doorgegaan met de verspreiding van de persoonsgegevens van [verweerder] over de gebeurtenissen in [locatie] in Londen in 2012 via google.com. door
een andere publicatie daarover (rollonfriday, producties
23 en 65 van [verweerder]; productie 28 van Google)
niet te verwijderen (vgl. ook de punten 1.1(e) en 4.6(b)
VS);
v) Op de resultatenlijst bij de naam [verweerder] op google.ca
van 28 juni 2016 (dus na de beschikking van de rechtbank), bezocht vanuit een Nederlands IP-adres, waarop
de URL niet was getoond, werd in de zoeksug gesties
vermeld: ‘lawyer dodges jail for nightclub machete threat’
(vgl. punt 173 BS en productie 21 van Google).
9.3
Door Google is weliswaar in het algemeen gesteld
dat zij na de bestreden beschikking – vanaf maart 2016, zie
rov. 3.5 bij b) – maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat door aanpassing van de instellingen van Google
Search/het invoeren van een buitenlandse landencode de
URL in Nederland kan worden gevonden, doch zij heeft niet
concreet betwist dat dit in het bij omstandigheid i) genoemde specifieke geval toch is gebeurd. Derhalve moet in dit
geding worden aangenomen dat Google het haar opgelegde
bevel op 28 juli 2016 niet heeft nageleefd. Reeds hierom
kan Google niet worden gevolgd in haar standpunt dat een
dwangsom niet is geïndiceerd. Haar grief 6.5 gaat dus niet
op.
9.4
Omstandigheid ii) kan [verweerder] echter niet
baten omdat het door de rechtbank opgelegde bevel alleen
betrekking heeft op het grondgebied van Nederland (zie rov.
7.3). Aan omstandigheid iii) kan [verweerder] om dezelfde
reden geen argument ontlenen; hij heeft niet (voldoende
duidelijk) gesteld dat de daarin bedoelde resultatenpagina
vanuit Nederland werd opgeroepen. Omstandigheid iv) kan
hem evenmin baten. Het door de rechtbank opgelegde bevel heeft immers alleen betrekking op de verwerking door
Google van [verweerder] persoonsgegevens door middel
van de twee URL’s, en niet op andere verwerkingen van die
gegevens (zie rov. 3.3 in fine). Voor omstandigheid v) geldt
hetzelfde nu de vermelding bij de zoeksuggesties niet de
URL’s zelf betreft en een dergelijke vermelding in het licht
van de in rov. 10.5 te vermelden maatstaf niet onder de reikwijdte van het bevel valt.
9.5
[verweerder] heeft kortom niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat Google zich niet aan het aan haar
opgelegde bevel heeft gehouden, behalve op de in omstandigheid i) genoemde ene dag (28 juli 2016). Deze ene nietnaleving was op het moment van de zitting in hoger beroep
al ongeveer een half jaar oud.
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9.6
In hoger beroep is er door [verweerder] nog op gewezen – zie punt 4.2.3.4(e) VS en productie 67 daarbij – dat
er een andere methode dan de in rov. 7.4 genoemde methode
van het aanpassen van de Google Search-instellingen/invoeren van een landencode is om de ‘country redirect’-functie te
omzeilen, namelijk door gebruik te maken van VPN-verbindingen (punt 4.2.3.4(e) VS). Daarmee kan met een computer
overal ter wereld (bijvoorbeeld in Nederland) toegang tot
internet worden verkregen vanaf een server of een domein
naar keuze (bijvoorbeeld Canadees) waardoor het, bij deze
voorbeelden, lijkt alsof vanuit Canada verbinding met internet wordt gezocht terwijl dit vanuit Nederland gebeurt. Het
hof begrijpt dat bij de methode die gebruik maakt van VPNverbindingen niet aan de hand van geolocatiesignalen kan
worden vastgesteld waar de internetgebruiker zich bevindt,
zodat moet worden aangenomen dat de door Google getroffen, in rov. 3.5 bij b) genoemde maatregelen, die werken op
basis van geolocatievasststelling, daartegen geen effect sorteren.
9.7
In de stelling van Google dat wanneer zij op geolocatievaststelling functionerende maatregelen toepast, de
kans ‘verwaarloosbaar klein’/’heel beperkt’ is dat door een
Nederlandse internetgebruiker toch nog via andere landextensies van Google Search kennis wordt genomen van de
URL (zie rov. 7.4) ligt besloten dat de kans dat de ‘country
redirect’-functie wordt omzeild door middel van VPN-verbindingen, waarbij geolocatievaststelling niet mogelijk is,
‘verwaarloos klein’/’heel beperkt’ is. In punt 51 VS-inc heeft
Google expliciet aangevoerd dat de mogelijkheid dat een
internetgebruiker een VPN-verbinding gebruikt een hoog
theoretisch gehalte heeft. Hoewel dat zeker in het licht van
deze verweren van Google op zijn weg had gelegen, heeft
[verweerder] niet de stelling ingenomen dat er een reële
kans bestaat dat een Nederlandse internetgebruiker door
gebruikmaking van een VPN-verbinding op de URL zou stuiten.
9.8
Gelet op het onder 9.4 t/m 9.7 overwogene is er
onvoldoende grond om een hogere dwangsom op te leggen
dan de rechtbank heeft gedaan.
Slotsom en kosten
10.1
Nu de grieven 1 t/m 6.5 van Google falen, faalt ook
haar laatste grief, genummerd 6.6, waarmee Google aanvoert dat de proceskostenbeslissing van de rechtbank onjuist is.
10.2
De vermeerderde eis van [verweerder] met betrekking tot de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg –
in rov. 3.2 aangeduid als verzoek D – is alleen toewijsbaar
ten aanzien van de posten ‘kosten van betekening in Amerika’ en ‘kosten vertaling exploit’.
10.3
De door [verweerder] vermeerderde eis met betrekking tot de dwangsom – in rov. 3.2 aangeduid als verzoek B – is niet toewijsbaar (rov. 9.8). Dit geldt ook voor zijn
in rov. 3.2 met C aangeduide verzoek om toe te staan dat
dit arrest wordt betekend aan het kantoor van Google’s Nederlandse raadsman. Google heeft, zoals zij onder 60 VS-inc
heeft opgemerkt, geen woonplaats gekozen bij haar Neder-
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landse advocaat, hetgeen nodig is voor de door [verweerder]
met dat verzoek beoogde kantoorbetekening.
10.4
De bestreden beslissing zal – behalve, gezien rov.
10.2, wat de proceskostenveroordeling betreft – worden
bekrachtigd, met veroordeling van Google in de kosten van
het hoger beroep en onder afwijzing van hetgeen door [verweerder] in hoger beroep meer of anders is verzocht.
10.5
Indien – hetgeen naar het oordeel van het hof overigens niet zo is – in de stellingen van Google in bijvoorbeeld in punt 80 in fine BS nog de grief zou moeten worden
gelezen dat het in de bestreden beschikking neergelegde
bevel niet voldoende nauwkeurig is, wordt die grief verworpen. De draagwijdte van dat bevel is namelijk beperkt
te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden
betwijfeld dat de rechtbank deze, mede gelet op de gronden waarop het bevel werd gegeven, voor ogen had (vgl.
HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 ‘Lexington’ en HR 15 april
2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5238, NJ 2006, 55 ‘Euromedica/
Merck’). Daarmee is, zoals wordt opgemerkt in punt 7.3 van
de conclusie van de Advocaat-Generaal bij het ‘Euromedica/
Merck’-arrest, voldaan aan de eis dat het bevel voldoende
afgebakend is.

2012 in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf, en een boete
wegens verboden wapenbezit.
2.
Met een beroep op het Google Spain-arrest van het
Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU)2 en op het
verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens
(artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens) deed de
advocaat een verwijderverzoek bij Google. Google weigerde
de link te verwijderen. Uiteindelijk ging de advocaat naar
de rechter; daar had hij meer succes. De Rechtbank Rotterdam besliste in 2016 dat Google niet meer naar de blogpost
mag verwijzen als mensen zoeken op de naam van de advocaat. De rechtbank wees het verwijderverzoek toe omdat
de blogpost een strafrechtelijke veroordeling betreft: een
bijzonder persoonsgegeven. De verwerking van bijzondere
gegevens is in beginsel verboden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is, óf als de betrokkene uitdrukkelijke toestemming verleent. De rechtbank zei:
“Hoewel de rechtbank zich bewust is van het vergaande
praktische gevolg voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door de exploitant van een zoekmachine, acht de rechtbank de conclusie onvermijdelijk
dat er in dit geval sprake is van een toepasselijk verbod op
de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.”3

Beslissing
Het gerechtshof:
– bekrachtigt de tussen partijen gewezen beschikking
van de rechtbank Rotterdam van 29 maart 2016, behalve wat betreft de hoogte van de proceskosten in de
eerste aanleg die aan de zijde van [verweerder] thans
worden begroot op het bedrag van (€ 1.189,- + € 190,62
+ € 139,15 =) € 1.518,77;
– veroordeelt Google in de kosten van het hoger beroep,
tot op heden aan de zijde van [verweerder] begroot op
€ 314,- aan verschotten en € 2.682,- aan salaris voor de
advocaat en op € 131,- aan nasalaris voor de advocaat,
nog te verhogen met € 68,- indien niet binnen veertien
dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is
voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft
plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen
14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 68,- na de dag van betekening,
moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf het einde van genoemde termijn van 14 dagen;
– wijst af hetgeen [verweerder] in hoger beroep meer of
anders heeft verzocht;
– verklaart deze beschikking ten aanzien van de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Noot

2

1.
Het Hof van Den Haag heeft op 23 mei 2017 arrest
gewezen in een ‘right to be forgotten’-zaak. De zaak draait
om een blogpost over een strafrechtelijke veroordeling van
een Nederlandse advocaat in het buitenland. De advocaat
had in London met een machete (kapmes) gezwaaid, en is in
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3.
Bovendien concludeerde de rechtbank dat de privacy van de advocaat in dit geval zwaarder weegt dan het
publiek belang bij het kunnen vinden van de blogpost bij
zoekopdrachten op de naam van de advocaat. Het Hof bekrachtigt de beschikking van de Rechtbank Rotterdam;
Google verliest de zaak dus opnieuw in hoger beroep.
4.
Maar het Hof zegt ook belangrijke dingen over bijzondere persoonsgegevens. Eerder zeiden we dat de redenering van de rechtbank over bijzondere persoonsgegevens
tot problemen leidt voor de vrijheid van meningsuiting. De
gedachtegang van de Rechtbank Rotterdam volgend, heeft
iedereen over wie Google bijzondere persoonsgegevens verwerkt een absoluut verwijderingsrecht. Er is in zulke gevallen geen ruimte meer voor het meewegen van de informatievrijheid of vrijheid van meningsuiting.4
5.
Het Hof zet de deur op een kier als het gaat om een
afweging met de vrijheid van meningsuiting. In de eerste
plaats kan niet worden uitgesloten dat Google zich kan beroepen op de journalistieke exceptie (artikel 3 Wet bescherming persoonsgegevens). Op grond van die exceptie zou
Google toch bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken. Het Hof zegt daarover het volgende:

3
4

Zie voor besprekingen onder meer: Computerrecht 2014/115, m.nt. P. van
Eecke, en A. Cornette; J. Ausloos, ‘Zoekmachines in Europa – gevangen tussen twee vuren?’ Computerrecht 2014/179.
Rechtbank Rotterdam 29 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:2395, r.o.
4.10.4.
HR 24 februari 2017, ECLI:NL:PHR:2016:1116, m.nt. mr. S. Kulk & dr. F.J.
Zuiderveen Borgesius, Computerrecht 2017/103; F.J. Zuiderveen Borgesius,
‘Het ‘right to be forgotten’ en bijzondere persoonsgegevens: geen ruimte
meer voor een belangenafweging?’, Computerrecht 2016/126 (p. 220).
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“In Satamedia (punten 61 en 62) heeft het HvJEU beslist
dat sprake is van verwerking van persoonsgegevens
‘uitsluitend voor journalistieke doeleinden’ als bedoeld
in artikel 9 [van de Richtlijn bescherming persoonsgegevens] indien die verwerking als enig doel heeft de
bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën, ongeacht het overdrachtsmedium. Verder
heeft het HvJEU in dat arrest beslist dat een beroep op
artikel 9 [van de Richtlijn bescherming persoonsgegevens] niet is voorbehouden aan mediaondernemingen en
ook kan worden gedaan bij aanwezigheid van een winstoogmerk. In het navolgende zal ervan uitgegaan worden
dat de verwerking door Google van de persoonsgegevens
van [verweerder] voldoet aan de criteria van Satamedia
en dus heeft te gelden als te zijn verricht voor uitsluitend
journalistieke doeleinden. Gelet op dit een en ander is a)
duidelijk dat de journalistieke exceptie het verbod van
artikel 16 Wbp kan doorbreken en kan b) niet op voorhand worden gezegd dat Google geen beroep op die exceptie toekomt.”5

gevallen anders te oordelen. Het verbod op verwerking van
bijzondere persoonsgegevens lijkt in vergeetrecht-zaken
dus niet absoluut te zijn.
10.
Vanuit het oogpunt van vrijheid van meningsuiting
is de benadering van het Hof Den Haag verstandig.11 Overigens heeft het Franse Conseil d’Etat vragen gesteld aan het
HvJ EU over het bijzondere-persoonsgegevens-probleem in
de context van verwijderverzoeken.12
11.
Het arrest heeft nog een controversieel aspect.
Het Hof Den Haag bevestigt dat Google niet alleen Google.
nl moet opschonen, maar ook Google.com. In twee andere
zaken hadden Nederlandse rechters een vergelijkbare verplichting opgelegd aan Google.13 Ook over deze problematiek (moet Google ook Google.com opschonen?) zijn door
het Franse Conseil d’Etat prejudiciële vragen gesteld aan het
HvJ EU.14
12.
Samenvattend: het verwijderverzoek slaagt in
deze zaak, maar het bijzondere-persoonsgegevens-argument slaagt niet altijd.
S. Kulk en F. Zuiderveen Borgesius

6.
Deze opmerkingen van het Hof Den Haag zijn opvallend, omdat het HvJ EU juist had gezegd dat een zoekmachine zich niet op die uitzondering kan beroepen.6 Maar
volgens het Hof Den Haag kan “bezwaarlijk (…) worden
aangenomen dat het HvJ EU in een tussenzinnetje heeft beslist dat ten aanzien van zoekmachines het grondrecht van
vrijheid van meningsuiting categorisch buiten spel wordt
gezet.”7
7.
In de twee plaats onderkent het Hof dat, als het
gaat om verwijderverzoeken, er een afweging gemaakt
moet worden tussen de privacybelangen van de verzoeker,
het belang bij informatie van internetgebruikers, en de economische belangen van de zoekmachine exploitant. In dat
kader wijst het Hof op het arrest van de Hoge Raad waarin
wordt vastgesteld dat het privacybelang in de regel prevaleert, maar dat dat in bijzondere gevallen anders kan zijn.8
Het Hof zegt daarover “dat dit een en ander in nog sterkere
mate geldt bij ‘bijzondere’ persoonsgegevens.”9
8.
Het Hof bespreekt vervolgens de ernst van de veroordeling, het feit dat de veroordeling in Engeland inmiddels “spent ” (geschoond) is en de advocaat geen rol speelt
in het openbare leven. Bovendien heeft de advocaat in 2016
een Nederlandse verklaring omtrent het gedrag verkregen.10
9.
Het Hof maakt dus een afweging die gebruikelijk is
voor gewone verwijderverzoeken. Hoewel het Hof tot hetzelfde besluit komt als de rechtbank – de URLs moeten worden verwijderd – laat het Hof wel de ruimte om in andere

11

5
6

12

7
8
9
10

R.o. 5.8.
HvJ EU 13 mei 2014, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 (Google Spain), § 85. Zie
over die passage in het arrest in verschillende talen: S. Kulk & F.J. Zuiderveen
Borgesius, ‘Freedom of Expression and “Right to Be Forgotten” Cases in
the Netherlands after Google Spain’, European Data Protection Law Review
2015-2, p. 113-125.
R.o. 5.9.
HR 24 februari 2017, ECLI:NL:PHR:2016:1116, m.nt. mr. S. Kulk & dr. F.J.
Zuiderveen Borgesius, Computerrecht 2017/103.
R.o. 5.12.
R.o. 5.12-13.
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13

14

De benadering van het Hof doet denken aan de “eerste mogelijkheid” die
we noemden in F.J. Zuiderveen Borgesius, ‘Het “right to be forgotten” en
bijzondere persoonsgegevens: geen ruimte meer voor een belangenafweging?’, Computerrecht 2016/126.
https://english.conseil-etat.fr/Activities/Press-releases/Right-to-be-delisted;
www.minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/hof_van_justitie/
nieuwe_hofzaken_inclusief_verwijzingsuitspraak/2017/c-zakennummers/
c-136-17-verwijzingsbeschikking.pdf, Computerrecht 2017/128.
Zie Rechtbank Overijssel, 25 januari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:278, Computerrecht 2017/77; Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 19 april
2017, C/13/624699 KG ZA 17-247 AB/JvS, nog niet gepubliceerd, Computerrecht 2017/181.
www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Portee-territoriale-dudroit-au-dereferencement.
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Europa

Hof van Justitie over Italiaanse
analoge afschakeling

Op 26 juli 2017 sprak het Hof van Justitie zich uit over de prejudiciële vraag die gerezen was in het geschil tussen de Italiaanse aanbieder Persidera enerzijds, en de overheid en een aantal
omroepen anderzijds. Het Hof stelt dat de relevante bepalingen uit het wetgevend kader inzake frequentietoekenning
voor elektronische-communicatiediensten zich verzetten tegen een nationale bepaling waarin met het oog op de omzetting van de bestaande analoge kanalen in digitale netwerken
rekening wordt gehouden met op onrechtmatige wijze geëxploiteerde kanalen, aangezien deze bepaling ertoe leidt dat een
ongerechtvaardigd concurrentievoordeel wordt bestendigd
of zelfs versterkt. Het Hof stelt eveneens dat het beginsel van
non-discriminatie en het evenredigheidsbeginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale
bepaling die met toepassing van een en hetzelfde omzettingscriterium leidt tot een relatief grotere afname van het aantal
toegewezen digitale netwerken ten opzichte van het aantal
geëxploiteerde analoge kanalen, hetgeen voor de betrokken
marktdeelnemer ten opzichte van zijn concurrenten een nadeel vormt, tenzij die bepaling objectief gerechtvaardigd is
en evenredig is in verhouding tot het daarmee nagestreefde
doel. De continuïteit van het televisieaanbod vormt een legitieme doelstelling die een dergelijk verschil in behandeling
kan rechtvaardigen. Evenwel zou een maatregel die ertoe leidt
dat aan marktdeelnemers die al op de markt aanwezig zijn,
een groter aantal digitale radiofrequenties wordt toegewezen
dan voldoende is om de continuïteit van hun televisieaanbod
te waarborgen, verdergaan dan nodig is om die doelstelling te
bereiken, en dus onevenredig zijn.

Infractieprocedure
implementatie Richtlijn
kostenreductie breedband

Nieuwe recordboete voor
Google
Computerrecht 2017/207
Op 27 juni 2017 heeft de Europese Commissie een boete van
€ 2,42 miljard opgelegd aan Google. Volgens de Commissie
heeft Google haar veelgebruikte zoekmachine misbruikt om
haar vergelijkingsdienst ‘Google-shopping’ te bevoordelen
én concurrerende vergelijkswebsites te benadelen. Google
zou haar eigen vergelijkingswebsite een prominentere plek
hebben gegeven, terwijl concurrerende diensten met behulp
van algoritmes lager in de resultaten werden getoond. Naast
het onderzoek naar ‘Google-shopping’, dat nu met een recordboete is ‘bekroond’, lopen er nog twee andere onderzoeken naar vermeend machtsmisbruik door Google en moederbedrijf Alphabet. In 2016 kondigde de Europese Commissie al
een onderzoek aan naar misbruik via besturingsprogramma
Android en kort daarop naar het Adsense platform.
www.europa.eu

Nederland

Wijziging Nota Mobiele
Communicatie
Computerrecht 2017/208

Computerrecht 2017/206
Op 13 juli 2017 heeft de Europese Commissie België, Kroatië
en Slowakije voor het Hof van Justitie gedaagd in verband
met de vertraging van de implementatie van de Richtlijn
kostenreductie breedband (Richtlijn 2014/61/EU). Met deze
Richtlijn wordt beoogd de kosten voor de aanleg van snel
internet in Unie tot wel 30% te verlagen. De Richtlijn had
uiterlijk op 1 januari 2016 in de Lidstaten moeten zijn omgezet. In België, Kroatië en Slowakije liggen er echter nog
geen “stabiele ontwerpmaatregelen” noch is er een “realis-
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tisch tijdschema voor omzetting”. Om het omzettingsproces
in deze landen te bespoedigen, heeft de Commissie het Hof
nu verzocht daaraan een dwangsom te koppelen. De omzetting van de Richtlijn is ook in Nederland nog niet gereed,
wel ligt er al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
www.europa.eu

Computerrecht 2017/205

Computerrecht 2017/208

Telecommunicatie

Op 5 juli 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt nader onderzoek te zullen doen naar
een geschikte verdeling van de frequentieruimte voor de
komende jaren. Een eerder voorstel daartoe (neergelegd
in de Nota Mobiele Communicatie) kwam het ministerie
op forse kritiek van telecompartijen te staan. Er zou onder
meer onvoldoende frequentieruimte zijn gereserveerd voor
de ‘4,5/5G-frequenties’. Begin augustus heeft het ministerie
laten weten inderdaad meer ruimte te willen maken voor de
uitrol van 5G en de technisch mogelijkheden daartoe nader
te zullen verkennen. De finale versie van de Nota Mobiele
Communicatie moet – volgens de planning van de minister –
eind dit jaar gereedkomen.
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NEDERL AND

Vooralsnog geen regulering
tarieven internationaal bellen

lingen. Zij wijst het handhavingsverzoek van CAIW dan
ook af.
www.acm.nl

Computerrecht 2017/209
Op 30 juni 2017 heeft minister Kamp van Economische
Zaken aangegeven geen reden te zien om internationaal
belverkeer binnen de EU op eenzelfde manier als roamingverkeer te reguleren. Sinds 15 juni 2017 geldt in de EU het
zogenaamde Roam-like-at-home-principe en mogen aanbieders geen toeslag meer rekenen indien hun klanten in
een andere lidstaat bellen en sms-en of data gebruiken.
Voor bellen vanuit Nederland naar het buitenland gelden
deze roamingregels niet en wordt vaak nog een toeslag
gerekend. Dit leidt tot de situatie dat internationaal bellen
vanuit het buitenland (in de regel) goedkoper is dan internationaal bellen vanuit het thuisland. Minister Kamp licht
in zijn reactie toe dat indien internationaal bellen wordt gereguleerd, dit zal leiden tot een stijging van de binnenlandse
tarieven. Consumenten hebben bovendien voldoende keuze
uit pakketten voor internationaal bellen.
www.overheid.nl

ACM staakt onderzoek naar
voorwaarden doorgifte
Eredivisie Live
Computerrecht 2017/210

ACM publiceert diverse
marktonderzoeken
Computerrecht 2017/211
Op 13 juli 2017 heeft ACM een tweetal marktonderzoeken gepubliceerd in het kader van de voorbereiding van
de marktanalyse ontbundelde toegang. Onderzoeksbureau
WIK deed onderzoek naar de toegangsmogelijkheden tot
vaste netwerken. WIK concludeert dat er voor alle netwerkvormen (koper, glas, kabel) rendabele toegangsmogelijkheden zijn. Onderzoeksbureau Blauw heeft onderzoek gedaan
naar het overstapgedrag van consumenten bij losse internetdiensten en gebundelde internetdiensten. Blauw concludeert dat een derde van de consumenten een overstap
overweegt bij een prijsstijging van 10%. Naast de bovengenoemde externe rapportages heeft ACM op 14 juli 2017 ook
nog de resultaten van een eigen onderzoek gepubliceerd
naar de gevolgen van de bundeling van telecomdiensten en
content-diensten. ACM concludeert daarin dat de bundeling met content-diensten (zoals HBO) vooralsnog niet tot
concurrentieproblemen leidt. De marktonderzoeken vormen input voor de door ACM aangekondigde vervroegde
marktanalyse naar aanleiding van de fusie tussen Vodafone
en Ziggo.
www.acm.nl

Op 10 juli 2017 heeft ACM bekendgemaakt geen nader
onderzoek te doen naar mogelijke overtredingen van de
Mededingingswet door Fox in verband met de gewijzigde
voorwaarden voor de doorgifte van Eredivisie Live. Fox
heeft als enige partij de uitzendrechten voor Eredivisie
Live voetbal en exploiteert deze via de joint venture Eredivisie Media en Marketing. De distributeurs zoals CAIW,
Ziggo en KPN hebben geen alternatief om Eredivisie Live
voetbal van een andere aanbieder te krijgen. In 2016 heeft
Fox besloten het kanaal Eredivisie Live niet langer op basis
van een revenue share model aan te bieden. In plaats daarvan wordt het kanaal op basis van een fixed fee per aangesloten abonnee aangeboden. Alleen Ziggo, van wie het
contract nog tot 2020 doorloopt, heeft nog de oude voorwaarden. De regionale distributeur CAIW had naar aanleiding daarvan ACM om handhavend optreden verzocht. De
wijzigingen zouden namelijk onder meer nadelig zijn voor
kleinere aanbieders als CAIW. Uit het vooronderzoek van
ACM is nu gebleken dat de gewijzigde voorwaarden niet
tot substantiële consumentenschade leiden. Om die reden
acht ACM verder onderzoek op dit moment niet doelmatig
en doeltreffend in het licht van haar handhavingsdoelstel-
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Geen aanvullende maatregelen
tegen premium sms-diensten
Computerrecht 2017/212
Op 28 juni 2017 heeft de Minister van Economische Zaken
aangegeven geen aanleiding te zien voor aanvullende maatregelen voor de bescherming van minderjarigen tegen ongewenste premium sms-diensten. Voor de minister is daarbij vooral van belang dat de klachten, na een piek begin dit
jaar, in de afgelopen maanden aanzienlijk zijn afgenomen.
Mede in het licht van de bestaande wettelijke voorschriften en recent aangescherpte zelfregulering, is er volgens de
minister op dit moment geen noodzaak tot het nemen van
aanvullende maatregelen.
www.overheid.nl
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NEDERL AND

AT verscherpt toezicht illegaal
gebruik ‘netwerkrepeaters’
Computerrecht 2017/213
Op 27 juni 2017 heeft het AT aangekondigd het toezicht op het
aanbod en gebruik van zogenaamde ‘netwerkrepeaters’ te verscherpen. Met netwerkrepeaters kan het signaal van mobiele
providers worden ‘herhaald’ en zo, bijvoorbeeld, de inpandige
dekking worden verbeterd. Netwerkrepeaters moeten geschikt zijn voor het specifieke netwerk waarvoor ze gebruikt
worden, anders kunnen ze storing veroorzaken. Daarom dient
de consument eerst toestemming te vragen van zijn provider
voor het gebruik daarvan. Aanleiding voor de verscherping
van het toezicht is de verdubbeling van het aantal meldingen
van ‘illegaal’ gebruik van netwerkrepeaters.

toegang (ULL) 2015 ongegrond verklaard. KPN is op grond
van dat besluit verplicht om gedurende de periode 20162019 aan concurrerende aanbieders gereguleerde toegang
te bieden tot haar vaste koper- en glasvezelnetwerk. Zonder deze regulering zou volgens ACM alleen Ziggo effectief
met KPN kunnen concurreren. ACM acht het voor gezonde
concurrentie op de telecommarkt echter noodzakelijk dat
er méér dan twee aanbieders zijn. Het CBb laat de analyse
van ACM volledig in stand, waaronder ook de concrete verplichtingen die ACM aan KPN heeft opgelegd. Daarbij stelt
het CBb onder meer dat de ACM KPN mag reguleren, omdat
KPN op de zakelijke telecommarkt sterker is dan alle andere
concurrenten, waaronder Ziggo. Het betoog van KPN dat regulering niet nodig is, omdat KPN vrijwillig een wholesale
toegangsaanbod in de markt heeft gezet, wordt door het
CBb verworpen.
www.rechtspraak.nl

www.agentschaptelecom.nl

CBb vernietigt
telemarketingboete Pretium
Computerrecht 2017/214

Computerrecht 2017/216

Bij uitspraak van 27 juli 2017 heeft het CBb de boete van
€ 300.000 vernietigd die in 2011 door ACM aan Pretium
werd opgelegd. ACM legde deze boete op, omdat Pretium
tijdens telemarketinggesprekken in de periode 2007-2009
niet de mogelijkheid zou hebben geboden aan de abonnee
om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van zijn/
haar telefoonnummer. Onder verwijzing naar zijn eerdere
uitspraken van 10 juli 2014 en 14 juli 2015 overweegt het
CBb dat het recht van verzet in de bewuste periode alleen
hoefde te worden aangeboden, indien daadwerkelijk met
de abonnee werd gesproken. Omdat ACM in dit geval niet
voldoende heeft kunnen aantonen dat er daadwerkelijk met
abonnees is gesproken, heeft het CBb de boete vernietigd.
www.rechtspraak.nl

Beroepen tegen
marktanalysebesluit
Ontbundelde toegang 2015
ongegrond
Computerrecht 2017/215
Op 17 juli 2017 heeft het CBb de beroepen van verschillende
marktpartijen tegen het marktanalysebesluit ontbundelde

Computerrecht 2017/216
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ACM mag maximumtarieven
gespreksafgifte vaststellen op
basis van pure BULRIC

Op 10 juli 2017 heeft het CBb uitspraak gedaan in de langslepende rechtszaak over de vraag of ACM de maximumtarieven voor vaste- en mobiele gespreksafgifte (FTA/MTA) op
basis van de zogenaamde pure BULRIC-kostentoerekeningsmethode mocht berekenen. In 2013 had ACM in het marktanalysebesluit FTA/MTA 4 opnieuw conform de ‘Aanbeveling gespreksafgiftetarieven’ van de Europese Commissie
voor deze methode waardoor de maximumtarieven substantieel lager uitvielen dan bij de zogenaamde plus BULRICmethode. Het CBb had evenwel eerder geoordeeld dat alleen
plus BULRIC als passend kon worden beschouwd. Hangende
de behandeling van de beroepen werd het besluit dan ook
geschorst, omdat de keuze voor de pure BULRIC-methode
het voorlopige rechtmatigheidsoordeel van de voorzieningenrechter niet kon doorstaan. In de bodemprocedure zag
het CBb aanleiding voor prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie die deze in september 2016 heeft beantwoord. Op
basis van de antwoorden van het Hof van Justitie heeft het
CBb nu alsnog geoordeeld dat het besluit van ACM – en de
keuze voor pure BULRIC – rechtmatig was en de beroepen
van partijen ongegrond. Deze uitspraak had ook direct effect op de schorsingsverzoeken die waren ingediend tegen
het nieuwe marktanalysebesluit van 2 juni 2017, waarin
ACM wederom heeft gekozen voor maximumtarieven op
basis van de pure BULRIC-methode. Door de uitspraak van
het CBb ontviel de bodem aan de verzoeken tot schorsing
die dan ook op dezelfde dag werden afgewezen.
www.rechtspraak.nl
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BELGIË

Afwijzing handhavingsverzoek
CBizz over zakelijke
glasvezeltarieven van KPN
Computerrecht 2017/217
Bij besluit van 2 augustus 2017 heeft ACM het verzoek van
CBizz uit 2016 om handhavend op te treden tegen KPN wegens het overtreden van wet- en regelgeving bij de “Europese openbare aanbesteding dataverbindingen gemeenten
Westland en Midden-Delfland”. Volgens CBizz had KPN bij
deze aanbesteding tarieven gehanteerd die niet in overeenstemming waren met de Mededingingswet (Mw). ACM
overweegt allereerst dat zij in het marktanalysebesluit FttO
van 1 september 2016 heeft geconcludeerd dat KPN niet
beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkt voor zakelijke glasvezelverbindingen. Deze verbindingen zijn daarom ook niet onderhevig aan enige sectorspecifieke regulering waaronder tariefregulering. KPN mag
bijgevolg in een aanbod bij een aanbesteding – waarbij KPN
alleen zakelijke glasvezelaansluitingen op basis van FttO levert – zijn eigen tarieven en voorwaarden vaststellen. Ook
is ACM van mening dat KPN artikel 24 Mw niet heeft overtreden waarin het verbod op misbruik van machtspositie
is neergelegd. ACM heeft de door KPN gehanteerde mededingingstoets en bijbehorende business case van de betreffende aanbesteding opgevraagd en onderzocht. ACM heeft
daarbij gekeken naar de kosten die door KPN worden meegenomen in zijn mededingingstoets. Uit dit onderzoek is
ACM niet gebleken dat KPN artikel 24 Mw heeft overtreden.
ACM wijst het handhavingsverzoek van CBizz dan ook af.
www.acm.nl

België

Waalse decreten “Open data”
Computerrecht 2017/219
Op 7 augustus 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad
de decreten van het Waalse gewest van 12 juli 2017 over
Open data, namelijk het decreet betreffende het hergebruik
van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van
een open gegevensbeleid en het decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid voor de aangelegenheden
bedoeld bij artikel 138 van de Grondwet.

Consultatie BIPT
Computerrecht 2017/220
Het BIPT heeft op 7 juli 2017 zijn ontwerpbesluit betreffende
de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep gepubliceerd en legt het voor raadpleging voor, overeenkomstig de artikelen 139 en 140 van de wet van 13 juni
2005 betreffende de elektronische communicatie. De correctiemaatregelen die het BIPT voorstelt, houden verband
met netwerktoegang, toegang tot het glasvezelnetwerk,
non-discriminatie, transparantie en prijscontrole. Het BIPT
stelt wel dat de regulering kan worden verlicht wanneer de
omstandigheden dat rechtvaardigen, bijvoorbeeld in geografische gebieden waar ten minste drie voldoende onafhankelijke NGA-operatoren zouden concurreren met elkaar.
Maar ook in zones die door maximaal één NGA-infrastructuur worden gedekt, stelt het BIPT voor om de verplichtingen voor elke nieuwe NGA-infrastructuur die zou worden
uitgerold in dergelijke zones te verlichten, er voor zorgende
dat dit de concurrentie tussen de aanbieders van diensten
aan multi-siteondernemingen niet beïnvloedt.

Wet elektronische identificatie

Verslag netneutraliteit

Computerrecht 2017/218

Computerrecht 2017/221

Op 9 augustus 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad de
wet van 18 juli 2017 betreffende de elektronische identificatie. De wet vervolledigt het Belgische wetgevende kader
om het in overeenstemming te brengen met de Verordening
(EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn
1999/93/EG en de uitvoeringsverordeningen 2015/1501 en
2015/1502 van de Europese Commissie. De wet bepaalt de
regels voor grensoverschrijdende elektronische identificatie enerzijds, en elektronische identificatie voor Belgische
overheidstoepassingen anderzijds.

Op 29 juni 2017 publiceerde het BIPT zijn eerste (jaarlijks)
verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit. In dit
verslag wil het BIPT voornamelijk aanstippen welke maatregelen er in het brede domein dat de open-internettoegang
bestrijkt al in België genomen zijn. Globaal genomen meent
het BIPT dat er geen grote redenen tot bezorgdheid zijn in
België op het vlak van open-internettoegang (temeer daar
inbegrepen internetvolumes in de aanbiedingen van de ISPs
voortdurend groter worden, om de evolutie van het toenemend dataverkeer op te vangen), maar uiteraard is de voorbije periode een aanvangsjaar betreffende de uitvoering van
en het toezicht op Verordening 2015/2120 geweest, waarna
nog vele andere vaststellingen kunnen worden gedaan en
projecten kunnen worden uitgewerkt.

322

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 322

Afl. 5 - oktober 2017

Computerrecht 2017/221

10/16/2017 7:53:38 PM

Telecommunicatie

BELGIË

Studie BIPT over prijzen voor
telecom
Computerrecht 2017/222
Op 2 augustus 2017 publiceerde het BIPT zijn (jaarlijkse)
studie betreffende het prijsniveau van telecomproducten voor
zakelijke gebruikers in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland
en het Verenigd Koninkrijk in 2017. De studie besluit dat de
telecommunicatiekosten waarmee Belgische bedrijven
worden geconfronteerd, variëren van goedkoop tot duur ten
opzichte van de buurlanden, naargelang van het bedrijfstype en naargelang we enkel het aanbod van de goedkoopste
operator bekijken of het gemiddelde van de drie goedkoopste operatoren.

Computerrecht 2017/222
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Carolien Michielsen & Frederik Zuiderveen Borgesius

Europa

EHRM: Satamedia-zaak:
geen schending vrijheid van
meningsuiting
Computerrecht 2017/223
In de zaak Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy tegen
Finland heeft de grote kamer van het EHRM beslist dat de
vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) van twee Finse
bedrijven niet geschonden is. De twee bedrijven hadden de
persoonlijke belastinggegevens van 1,2 miljoen mensen gepubliceerd. De Finse autoriteiten verboden zulke massale publicaties van persoonsgegevens, wegens strijd met de regels voor
persoonsgegevens. De bedrijven klaagden in Straatsburg over
een schending van hun vrijheid van meningsuiting, maar hadden geen succes. Wel zegt het EHRM dat het recht op een eerlijk
proces is geschonden, omdat de procedures meer dan acht jaar
hadden geduurd. De kwestie had al eerder geleid tot een arrest
van het EHRM (nr. 931/13, uit 2015) en van het Hof van Justitie
van de Europese Unie (C-73/07, uit 2008).
http://hudoc.echr.coe.int, nr. 931/13

Computerrecht 2017/225
In 2014 ondertekenden de EU en Canada een overeenkomst over de doorgifte en de verwerking van persoonsgegevens van passagiers: pasenger name records. Deze
PNR-overeenkomst moet het mogelijk maken dat PNRgegevens aan de Canadese autoriteiten worden doorgegeven met het oog op het gebruik, de bewaring en eventueel de latere doorgifte van gegevens, om terrorisme en
andere grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden.
Het Europees Parlement heeft zich tot het HvJ EU gewend
met de vraag of de ontwerpovereenkomst verenigbaar is
met het EU recht.
Het HvJ EU beslist dat de overeenkomst niet in haar huidige
vorm afgesloten mag worden. De overeenkomst vormt een
inmenging op de rechten op privacy en de bescherming van
persoonsgegevens uit het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie. Volgens het HvJ EU gaan een aantal
bepalingen van de overeenkomst verder dan strikt noodzakelijk is; ook bevatten een aantal bepalingen geen duidelijke
en nauwkeurige regels.

AG HvJ EU over examens en
persoonsgegevens
Computerrecht 2017/226

Computerrecht 2017/224
De Artikel 29 Werkgroep heeft een opinie gepubliceerd
over het verwerken van persoonsgegevens door werkgevers
(WP249, 8 juni 2017). De Werkgroep bevestigt dat toestemming van de werknemer zelden een geschikte grondslag is
voor het verwerken van persoonsgegevens door werkgevers, omdat zulke toestemming mogelijk niet echt vrijwillig
is. De Werkgroep bespreekt verder bijvoorbeeld cameratoezicht en het monitoren van ICT-gebruik.
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_
id=50083
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HvJ EU: PNR-overeenkomst
EU en Canada in strijd met
Handvest

https://curia.europa.eu, Advies 1/15

Artikel 29 Werkgroep
over verwerken van
persoonsgegevens door
werkgevers
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Nowak zakte een aantal keer voor een examen van de organisatie Chartered Accountants Ireland. Nowak deed een
inzageverzoek op grond van de Ierse Wet bescherming persoonsgegevens, om zijn handgeschreven examenantwoorden in te zien. Chartered Accountants weigerde Nowak’s
examenantwoorden te verstrekken, omdat die geen persoonsgegevens zouden zijn.
Nowak klaagde bij de Ierse privacytoezichthouder, de Data
Protection Commissioner. Die zei dat de examenantwoorden geen persoonsgegevens zijn, en weigerde de klacht
te onderzoeken. Nowak stapte naar de rechter; die gaf de
Data Protection Commissioner gelijk. Nowak ging twee
keer in hoger beroep. Het Ierse Supreme Court heeft uiteindelijk aan het HvJ EU gevraagd of examenantwoorden
persoonsgegevens zijn. Advocaat-generaal Kokott antwoordt van wel:
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“Met de hand geschreven examenwerk dat aan een examenkandidaat kan worden gekoppeld, moet, met inbegrip van eventuele daarop vermelde opmerkingen van
examinatoren, worden beschouwd als persoonsgegevens (…).”

tionale domeinnaam van de lidstaat waar het verzoek ingediend
werd, dan wel op het geheel van nationale domeinnamen van de
EU lidstaten. In dezelfde hypothese rijst de vraag of de techniek
van “geo-blocking” toegepast moet worden met betrekking tot
zoekopdrachten afkomstig van IP-adressen van de lidstaat waar
het verzoek ingediend werd, dan wel van alle EU lidstaten.

https://curia.europa.eu, C-434/16
De Franse Raad van State heeft haar beslissing opgeschort
totdat het Hof van Justitie geantwoord heeft op haar vragen.

Nieuwe vragen CNIL-zaak aan
HvJ EU

www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Porteeterritoriale-du-droit-au-dereferencement

Franse vragen aan HvJ EU over
‘right to be forgotten’: moet ook
Google.com opgeschoond worden?

Carolien Michielsen en Eugénie Mennig

Computerrecht 2017/227

Computerrecht 2017/228

De Franse Raad van State (“Conseil d’Etat”) heeft nieuwe prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie betreffende
de toepassing van het “right to be delisted”, beter bekend als
“right to be forgotten”. Dit is het recht om in bepaalde omstandigheden bepaalde zoekresultaten naar aanleiding van een
specifieke zoekopdracht op iemands naam in zoekmachines
zoals Google te laten verwijderen, mocht de privacy van de
persoon in kwestie daardoor onevenredig geschaad worden.
Het recht werd door het Hof van Justitie voor het eerst als zodanig erkend in het bekende Google Spain-arrest (Computerrecht 2014/115).

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
heeft enkele arresten geveld met betrekking tot de interpretatie van artikel 8 EVRM dat het fundamentele recht op
privacy beschermt.

De Franse gegevensbeschermingsautoriteit “Commission
nationale de l’informatique et des libertés” (CNIL) had de onderneming Google Inc. in gebreke gesteld om bij het tegemoetkomen aan een verzoek om bepaalde zoekresultaten
gelinkt aan een natuurlijke persoon te verwijderen, deze
resultaten ook te verwijderen op alle andere extensies van
domeinnamen van de zoekmachine. Daar de onderneming
zich niet in lijn stelde met deze ingebrekestelling, had de
CNIL Google Inc. een boete van € 100.000 opgelegd. Daarop
stelde Google Inc. een beroep in bij de Franse Raad van State.
De Raad van State herhaalt dat Google Inc. als een “verantwoordelijke voor de verwerking” beschouwd moet worden
voor de verwerkingen verricht door de zoekmachine Google.
Vervolgens stelt ze de vraag of het “right to be delisted” inhoudt dat het betwiste zoekresultaat verwijderd moet worden op het geheel van nationale extensies van de zoekmachine, daarin begrepen buiten het territoriaal toepassingsgebied
van het EU-recht, zodanig dat de betwiste links niet meer
verschijnen van waar men de zoekopdracht ook lanceert.

EHRM: Rechtspraak over
artikel 8 EVRM

Zo stelde het Hof in de zaak McIlwrath/Rusland een schending van het fundamentele recht op privé- en gezinsleven
vast. De Russische autoriteiten hadden een man belet herenigd te worden met zijn kinderen, nadat de moeder hun
kinderen meegenomen had van Italië naar Rusland. De
Russische rechtbanken weigerden namelijk een Italiaans
echtscheidingsvonnis waarin het gezamenlijk ouderschap
toegekend was te erkennen, omdat het in strijd zou zijn
met de basisprincipes van Russisch recht en openbare orde.
(McIlwrath/Rusland, EHRM 18 juli 2017, nr. 60393/13)
In de zaak Mustafa Sezgin Tanrıkulut/Turkije stelde het Hof
eveneens een schending van artikel 8 EVRM vast, met betrekking tot een beslissing van de Turkse rechtbanken in
2005 die de onderschepping, monitoring en het onderzoeken van elektronische communicaties van iedereen in Turkije gedurende een termijn van anderhalve maand toeliet
met het oog op het identificeren van terroristische verdachten. Het Hof oordeelde dat dergelijke onderschepping niet
“bij wet voorzien is” zoals bepaald in artikel 8 § 2 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (Mustafa
SezginTanrıkulu/Turkije, EHRM 18 juli 2017, nr. 27473/06)
http://hudoc.echr.coe.int
Carolien Michielsen

In het geval van een negatief antwoord op die vraag, rijst de vraag
of het zoekresultaat dan enkel verwijderd moet worden op de na-
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Nederland

Voorzieningenrechter schorst
besluit AP om niet op te treden
tegen Arnhem in verband met
afvalpassen
Computerrecht 2017/229
De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland schorst
een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om
niet handhavend op te treden tegen de Gemeente Arnhem in verband met het afvalpassensysteem. In Arnhem
kunnen inwoners afvalcontainers alleen openen door een
afvalpas met een uniek nummer voor de scanner van een
afvalcontainer te houden. De AP concludeerde in 2016 dat
de gemeente persoonsgegevens verwerkt in strijd met de
wet. De persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat dit
noodzakelijk is voor een publiekrechtelijke taak. Bovendien
verwerkt de gemeente meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Toch heeft de AP geweigerd om op te treden tegen de gemeente Arnhem toen een man uit Arnhem daarom
vroeg. De man stapte naar de rechter. De rechter zegt:
“De voorzieningenrechter overweegt dat de AP de weigering heeft gebaseerd op de verwachting dat concreet zicht
op legalisatie bestaat. Ter zitting is gebleken dat dit niet
het geval is. Namens de gemeente Arnhem is namelijk wel
bevestigd dat op 10 juli 2017 in de gemeenteraadsvergadering over Diftar [een nieuw afvalsysteem] zal worden
gesproken, maar is ook aangegeven dat niet zeker is dat
de invoering van dit systeem op 1 januari 2018 zal worden
gerealiseerd. (...) Nu nog onzeker is hoe en wanneer Diftar
gaat functioneren, is dus ook nog onzeker of en wanneer
aan de huidige situatie een einde wordt gemaakt. Het is
dan ook te verwachten dat het besluit van de AP waartegen
de man bezwaar heeft gemaakt, bij de beslissing op bezwaar geen stand zal houden. De voorzieningenrecht ziet
hierin aanleiding om het besluit van de AP te schorsen.”
De AP heeft inmiddels een last onder dwangsom opgelegd
aan Arnhem:
“De AP heeft de gemeente Arnhem gelast de overtreding
te beëindigen en beëindigd te houden. Als de gemeente
Arnhem hier niet aan voldoet kan de dwangsom oplopen
tot € 50.000,-. (…) De gemeente Arnhem heeft inmiddels
aangegeven de afvalcontainers open te stellen en de persoonsgegevens op de afvalcontainers te zullen wissen. Om
er zeker van te zijn dat de gemeente Arnhem dit ook doet
en niet nogmaals de wet zal overtreden legt de AP de gemeente een last onder dwangsom op” (2 augustus 2017).

Rechter: Autoriteit
Persoonsgegevens deed twee
keer te weinig om medische
gegevens te beschermen
Computerrecht 2017/230
In twee zaken, aangespannen door Burgerrechtenvereniging Vrijbit, draagt de Rechtbank Midden-Nederland de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op nader onderzoek te
doen. De eerste zaak betreft een afwijzing door de AP van
een verzoek tot handhaving van Vrijbit. Vrijbit had de AP
verzocht om op te treden tegen het verwerken van medische persoonsgegevens door de Nederlandse zorgverzekeraars. Uit een eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam volgde dat de werkwijze van zorgverzekeraars die
werkten met een gedragscode niet voldeed aan de eisen van
artikel 8 EVRM (het recht op privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AP heeft naar aanleiding
van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam de goedkeuring van die gedragscode alsnog onthouden.
De Rechtbank Midden-Nederland zegt nu (samengevat):
“Verweerster [de AP] heeft niet weersproken dat de zorgverzekeraars de afgekeurde gedragscode nog steeds op
hun websites hebben staan en kennelijk feitelijk volgens
deze gedragscode werken. Verweerster had hierin aanleiding moeten zien om de kritiekpunten van de rechtbank
Amsterdam na te gaan en te beoordelen of de manier
waarop de zorgverzekeraars nu gegevens verzamelen
en verwerken wel conform de Wbp en artikel 8 van het
EVRM is. Verweerster had meer onderzoek moeten doen.
Zij had zich niet zonder meer op het standpunt kunnen
stellen dat zij geen indicatie had dat de werkwijze van
de zorgverzekeraars niet in orde zou zijn. Die indicatie
is er namelijk wel: het gegeven dat de zorgverzekeraars
nog steeds volgens een gedragscode zouden werken die
de rechtbank Amsterdam als onvoldoende heeft beoordeeld. Verweerster wordt in de gelegenheid gesteld het
gebrek te herstellen.”
De tweede zaak draait ook om een handhavingsverzoek
van Vrijbit, in verband met het verwerken van persoonsgegevens voor het DIS, het Diagnose Informatie Systeem. Het
Diagnose Informatie Systeem valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgaanbieders
moeten informatie aan het Diagnose Informatie Systeem
verstrekken, over de zorg die ze hebben verleend en over
wat zij gedeclareerd hebben. Informatie over diagnoses van
patiënten wordt dus opgenomen in dat Diagnose Informatie
Systeem. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft die gegevens
aan andere partijen verstrekt.

www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBGEL:2017:3665
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In eerste instantie ging de AP ervan uit dat het Diagnose
Informatie Systeem alleen geanonimiseerde gegevens bevatte – geen persoonsgegevens dus. In 2016 is de AP op dat
standpunt teruggekomen: de AP concludeerde toen dat er
(gepseudonimiseerde) persoonsgegevens worden verwerkt
voor het Diagnose Informatie Systeem. De AP vond echter
dat er geen sprake meer was van overtredingen door de Nederlandse Zorgautoriteit, en vond handhaving niet mogelijk
en niet opportuun.
De rechter zegt nu dat de AP in ieder geval de mogelijkheid
tot handhaving had moeten onderzoeken.
“De rechtbank is van oordeel dat verweerster [de AP] (…)
heeft miskend dat het haar taak is om op grond van (…)
de Wbp (…) toezicht te houden op de rechtmatigheid van
de verwerking van persoonsgegevens en zo nodig handhavend op te treden tegen een onrechtmatige gegevensverwerking. (…)
De rechtbank ziet aanleiding om verweerster in de gelegenheid te stellen de gebreken te herstellen. Dat herstellen kan hetzij met een aanvullende motivering, hetzij,
voor zover nodig, met een nieuwe beslissing op bezwaar,
na of tegelijkertijd met intrekking van het nu bestreden
besluit. Om de gebreken te herstellen, moet verweerster:
– per taak van de NZa [Nederlandse Zorgautoriteit]
onderzoeken en motiveren of daarvoor noodzakelijk
is dat medische persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en niet kan worden volstaan met
geanonimiseerde gegevens;
– per taak van de ZiNL [Zorginstituut Nederland], de
ACM [Autoriteit Consument en Markt] en het CBS
[Centraal Bureau voor de Statistiek] onderzoeken en
motiveren of daarvoor noodzakelijk is dat medische
persoonsgegevens worden verstrekt door de NZa en
niet kan worden volstaan met geanonimiseerde gegevens;
– onderzoeken en motiveren waarom er geen last onder dwangsom of andere handhavingsinstrumenten
zijn ingezet in de richting van de NZa vanwege de
onrechtmatige vestrekking van medische persoonsgegevens aan de Minister van VWS [Volksgezondheid, Welzijn en Sport] en het CPB [Centraal Planbureau];
– onderzoeken en motiveren waarom er geen handhavingsinstrumenten zijn ingezet in de richting van de
Minister van VWS en het CPB met als doel om de onrechtmatig verstrekte gegevens terug te laten sturen
of te vernietigen. De rechtbank bepaalt de termijn
waarbinnen verweerster de gebreken kan herstellen
op acht weken na verzending van deze tussenuitspraak.”

Autoriteit Persoonsgegevens,
ander nieuws
Computerrecht 2017/231
De AP heeft advies uitgebracht over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). “De AP
adviseert (…) om in de Uitvoeringswet grote terughoudendheid te betrachten bij het uitleggen van de normen uit de
AVG. Het gaat dan bijvoorbeeld om de accountabilityverplichtingen (organisaties moeten kunnen aantonen dat zij
zich aan de wet houden)” (21 juni 2017). Ook heeft de AP
advies uitgebracht over het ontwerpbesluit vastleggen en
bewaren kentekengegevens (ANPR) door de politie (19 juni
2017).
Transportbedrijf Nippon Express stopt, naar aanleiding van
onderzoek van de AP, met het onrechtmatig verwerken van
burgerservicenummers van chauffeurs. De AP constateerde
ook andere overtredingen.
“Zo is de beveiliging niet op orde en bewaart Nippon
Express persoonsgegevens langer dan toegestaan. Nippon Express heeft aangekondigd maatregelen te nemen
om ook deze lopende overtredingen te beëindigen. De
AP onderzoekt dit momenteel. Als de overtredingen niet
worden beëindigd, dan kan de AP besluiten om een last
onder dwangsom op te leggen” (11 juli 2017).
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om een
verwerking van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks
rechtmatig te verklaren. Dutch FilmWorks wil persoonsgegevens verwerken in verband met het handhaven van intellectuele eigendom.
“De gemelde verwerking houdt in dat DFW van plan is
om persoonsgegevens vast te leggen door gericht informatie over mensen te verzamelen met eigen onderzoek,
zonder diegenen daarvan op de hoogte te stellen. Daarnaast is DFW van plan strafrechtelijke gegevens en/of
gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken” (14 juli 2017).
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om een verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Utrecht
onrechtmatig te verklaren.
“De gemelde verwerking houdt in dat de gemeente raamprostituees verplicht zich te registreren bij het bevoegd
gezag wanneer zij als prostituee in een raamprostitutiebedrijf willen werken” (12 juli 2017).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

www.rechtspraak.nl:
ECLI:NL:RBMNE:2017:3421
ECLI:NL:RBMNE:2017:3422
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Grondwet & briefgeheim

rijk is wel dat het basisdoel van het register daarbij behouden wordt: een volledig overzicht bieden van alle ondernomen verwerkingen van persoonsgegevens.

Computerrecht 2017/232
In juli 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een voorstel om de Grondwet aan te passen. De reikwijdte van het
briefgeheim wordt aangepast, zodat ook bijvoorbeeld email
onder het communicatiegeheim valt. De wijziging moet na
verkiezingen nog een keer in de Eerste en Tweede Kamer
behandeld worden. In beide kamers is dan een meerderheid van twee derde noodzakelijk voor het wijzigen van de
Grondwet.
Er is kritiek op het voorstel, onder andere door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM):
“Met het voorstel wordt het grondrecht van het briefgeheim namelijk vergaand beperkt: zo kan de overheid, in
het belang van de nationale veiligheid en vrijwel zonder
verdere inmenging, brieven, emails en chats van burgers
lezen. Hierin schuilt volgens het NJCM een groot gevaar
voor de bescherming van de privacy van burgers.”
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/11/grondwetbij-de-tijd-e-mail-ook-onder-briefgeheim
https://njcm.nl/actueel/njcm-alleen-eerste-kamer-privacynog-redden/

België

CBPL: Model voor een Register
van de verwerkingsactiviteiten
Computerrecht 2017/233
De Belgische Privacycommissie heeft een “Model voor een
Register van de verwerkingsactiviteiten” gepubliceerd. Het
opstellen en bijhouden van een dergelijk register is een
nieuwe verplichting voor verantwoordelijken en verwerkers onder artikel 30 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). De Privacycommissie
stelt dit model ter beschikking om ondernemingen en organisaties bij te staan in het naleven van deze verplichting.
Het voorgestelde model bevat echter meer informatie dan
artikel 30 van de AVG verplicht oplegt. De Privacycommissie stelt daarbij dat het model gezien moet worden als een
instrument dat de gebruiker ervan in staat stelt een overzicht te bewaren van alle informatie die in het licht van de
toepassing van de AVG van belang is.
Het model is geen officieel document, zodat ervoor geopteerd kan worden om een ander register te gebruiken, in een
andere format of met behulp van andere software. Belang-

328

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 328

Concreet is het voorgestelde “Model van het Register” een
Excel-bestand met de volgende tabbladen: (i) “Identificatie
van de verwerkingsverantwoordelijke”; (ii) “Register”; (iii)
“lijsten”; (iv) “handleiding register”; en (v) “mapping aangifte”. Het Model kan gedownload worden in het Nederlands of
Frans op de website van de Privacycommissie.
www.privacycommission.be/nl/model-voor-een-registervan-de-verwerkingsactiviteiten
Carolien Michielsen

CBPL: Ongunstig advies over
bewaren van vingerafdrukken
voor paspoorten gedurende
termijn van 20 jaar
Computerrecht 2017/234
De staatssecretaris voor Privacy heeft een ongunstig advies uitgebracht betreffende het voorontwerp van wet tot
wijziging van de wet van 10 februari 2015 met betrekking
tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn voor Belgische paspoorten en reisdocumenten (Advies nr. 39/2017 van 26 juli 2017). Die wet
omkadert de verschillende geautomatiseerde verwerkingen
die plaatsvinden bij de aflevering van paspoorten en reisdocumenten, onder andere met het oog op de bestrijding van
paspoortfraude.
Het voorontwerp van wet beoogt de registratie en bewaring
van vingerafdrukken van de houder van het paspoort gedurende een termijn van twintig jaar, met het oog op het bestrijden van paspoortfraude. Dit zou de autoriteiten moeten
toelaten relevante controles uit te voeren en te beschikken
over vergelijkingsmateriaal. Onder de huidige wetgeving
worden de vingerafdrukken slechts gedurende drie maanden bewaard. Volgens het voorontwerp zou de gezichtsherkenning met behulp van software voor het vergelijken
van de afbeelding van de paspoort-aanvrager met foto’s van
vroeger aanvragen niet meer volstaan om paspoortfraude
te bestrijden, onder andere gelet op de foutenmarge. De
techniek van vergelijking tussen vingerafdrukken zou echter bijna 100% betrouwbaar zijn.
De Privacycommissie verwijst naar het advies van de
Werkgroep Artikel 29, die stelde dat een gecentraliseerde
databank met biometrische gegevens van alle burgers een
schending kan inhouden van het proportionaliteitsbeginsel.
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De Privacycommissie merkt vervolgens op dat “een bewaring van de vingerafdrukken op lange termijn betrekking zal
hebben op een groot percentage van de bevolking aangezien
elk jaar een honderdduizendtal paspoorten worden uitgereikt
en de vingerafdrukken gedurende 20 jaar zullen worden bewaard”. De Privacycommissie beschouwt dit dan ook als
een onrechtstreekse oprichting van een databank van de
vingerafdrukken (van een groot percentage) van de Belgische bevolking, die niet in verhouding staat tot het aantal
fraudeurs.
In het licht van het proportionaliteitsbeginsel en het principe van minimale gegevensverwerking, acht de Privacycommissie een bewaartermijn van twintig jaar niet proportioneel. De Privacycommissie oordeelt dat de vingerafdrukken
van de paspoorthouder slechts bewaard mogen worden
voor een termijn die de geldigheidsduur van het paspoort,
zijnde in principe 7 jaar, niet overschrijdt.
www.privacycommission.be/sites/privacycommission/
files/documents/advies_39_2017.pdf
Carolien Michielsen en Eugénie Mennig

Computerrecht 2017/235
Op 28 juni 2017 heeft staatssecretaris voor Bestrijding van
de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Philippe de Backer,
in de Kamer antwoord gegeven op enkele vragen over “de
informatie aan bedrijven betreffende de inwerkingtreding
van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”.
Eind mei 2018 treedt deze Europese verordening namelijk in
werking. Ondernemingen dienen aan klanten aan te tonen
dat ze alle nodige maatregelen hebben getroffen om hun gegevens te beschermen. Bovendien voorziet de AVG in zware
sancties. De deadline nadert en verschillende vragen rijzen
over de uitvoering ervan. Daarom werden enkele vragen gesteld betreffende de inlichting en begeleiding van (kleinere)
ondernemingen, de tenuitvoerlegging van de verordening,
de controles die ondernomen zullen worden en dergelijke.
Staatssecretaris Philippe de Backer begrijpt de bezorgdheid
van de ondernemingen, maar is tevens van oordeel dat de
nodige maatregelen genomen worden om de implementatie
van de verordening goed te laten verlopen.
Eerst en vooral werd via het “Privacy Platform” regelmatig
om het standpunt van bedrijven gevraagd en op hun vragen
geantwoord. Binnen dit platform wisselen de sectorfederaties ook “good practices” uit. Bovendien wordt de praktische
tenuitvoerlegging van de AVG bevorderd door de richtsnoe-
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De staatssecretaris licht verder toe dat de AVG op 25 mei
2018 in werking zal treden en er niet voorzien wordt in
een overgangsperiode. In het wetsontwerp tot oprichting
van de nieuwe gegevensbeschermingsautoriteit wordt de
nadruk gelegd op zowel haar begeleidende als haar controlerende en sanctionerende opdracht. Eveneens wordt
de functie van bemiddelaar in het leven geroepen. Hij
geeft daarbij ook mee dat de Privacycommissie altijd de
voorkeur heeft gegeven aan bemiddeling. Het is aan de
Commissie zelf om te bepalen hoe de geldboeten moeten
toegepast worden.
www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic699.pdf
Carolien Michielsen en Eugénie Mennig

Flitsboetes en privacy
Computerrecht 2017/236

Vragen in de Kamer over
inwerkingtreding van de AVG

Computerrecht 2017/236

ren en aanbevelingen van de Europese Groep 29 en de Belgische Privacycommissie.

Zoals vele overheden en bedrijven is ook de politie onderworpen aan erg strikte regels voor de verwerking van persoonsgegevens (artikel 44 e.v. Wet van 5 augustus 1992 op
het Politieambt) met heel wat controlesystemen op meerdere niveaus (zoals het Comité P). Daarom werd in 2003 bij KB
aan de politiediensten een algemene machtigingsvrijstelling toegekend zodat geen tussenkomst van het Sectoraal
comité voor de federale overheid, opgericht binnen de CPBL,
meer vereist was indien zij toegang wou tot overheidsdatabanken (KB van 4 juni 2003, BS 4 juli 2003). Een afwijking
van artikel 36bis van de Privacywet dus.
Maar het Hof van Cassatie besliste in 2016 dat dit onvoldoende was. Het KB was onzorgvuldig geredigeerd. Met als
gevolg dat een verkeersboete die enkel en alleen is toegekend op basis van een nummerplaat, zonder dat de politie
de bestuurder van die wagen ook effectief geïdentificeerd
had, onwettig werd bevonden. De inning van de flitsboetes
kwam in gevaar. Meteen na de uitspraak van het Hof werd
op 15 december 2016 een specifieke machtiging verleend
door het Sectoraal comité doch alleen voor de verwerking
van persoonsgegevens verbonden aan de kentekendatabank.
Maar wat met de informatie uit andere overheidsdatabanken? Een nieuwe wet heeft die expliciete machtigingsvrijstelling voortaan uitdrukkelijk in de Privacywet opgenomen
in artikel 36bis. De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het Sectoraal comité voor de federale
overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te raadplegen en verwerken. En dit met terugwerkende
kracht tot 26 juni 2003 – datum waarop de afwijking in
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werking trad. Meteen ook een ‘herstel’ van de rechtszekerheid van oude flitsboetes.
Wet van 14 juni 2017 tot wijziging van artikel 36bis van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 28 juli 2017.
Marc Taeymans
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Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland
2017 gepubliceerd
Computerrecht 2017/237
Het cybersecuritybeeld biedt inzicht in de belangen, dreigingen, weerbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van
cybersecurity in de periode van mei 2016-april 2017.
Net als voorgaande jaren wordt in het beeld benadrukt
dat beroepscriminelen en statelijke actoren de grootste
bedreigingen vormen voor cybersecurity. Beroepscriminelen richten zich in toenemende mate op grote bedrijven
voor financieel gewin. Ook is de trend zichtbaar dat steeds
meer bedrijven en instellingen het slachtoffer worden van
ransomware, waarbij het losgeld vaak in Bitcoin wordt geeist. De aanvallen door de WannaCry en Petya ransomware
hebben in juni nog tot miljoenen euro’s aan schade geleid
door de stillegging van de Tweede Maasvlakte. Daar is de
gehele logistiek geautomatiseerd en deze apparaten raakten
geïnfecteerd met de malware. Jihadisten zijn overigens binnen de rapportageperiode nog niet in staat gebleken tot het
uitvoeren van geavanceerde digitale aanvallen. Wel is de intentie daartoe aanwezig en worden hackers gezocht die zich
bij het kalifaat willen aansluiten.
In het beeld wordt aangegeven dat bedrijven binnen de
sectoren ICT, maritieme technologie, biotechnologie en
lucht- en ruimtevaart, het slachtoffer zijn geweest van economische spionage. Deze activiteiten varieerden van enkel
voorbereidingshandelingen tot het daadwerkelijk exfiltreren van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Naast digitale economische en politieke spionage en sabotage, zetten staten
digitale middelen in voor de beïnvloeding van democratische processen. Daarbij kan gedachten worden aan de digitale aanvallen op de Amerikaanse Democratische Partij en
tijdens de campagne van de Franse president Macron. Ook
wordt zichtbaar dat veel organisaties afhankelijk zijn van
een beperkt aantal aanbieders van digitale infrastructuurdiensten waardoor de maatschappelijk impact bij verstoring
groot kan zijn. Datalekken zijn in de onderzoekersperiode
toegenomen qua omvang en frequentie. Bovendien hebben kwetsbare apparaten in het ‘internet der dingen’ geleid
tot verstorende aanvallen die de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschrijven. Daarbij
kan gedacht worden aan het ‘Mirai-botnet’, waarmee zeer
krachtige denial-of-service aanvallen zijn uitgevoerd die tot
uitval leiden van diensten als Twitter en Netflix.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie waarschuwt
dat ‘de digitale weerbaarheid van individuen en organisaties achter blijft bij de dreiging’. In zijn reactie op het rapport geeft hij aan dat hij de Cyber Security Raad heeft gevraagd advies te geven met betrekking tot de kansen en
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dreigingen van het Internet of Things. Hiermee kan worden
verkend welke nationale en internationale mogelijkheden
er bestaan om in gezamenlijkheid verder te werken aan de
digitale veiligheid van producten en diensten. Ook vraagt
hij de Cyber Security Raad, in het licht van de motie HijinkTellegen, advies te geven over de informatie-uitwisseling
met betrekking tot cybersecurity en cybercrime. In het bijzonder vraagt hij in te gaan hoe gekomen kan worden tot
een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten,
het bevorderen van informatie-uitwisseling en het delen
van advies.
Cybersecuritybeeld Nederland 2017 en Kamerbrief over Cybersecuritybeeld Nederland 2017.

Eerste Kamer akkoord met
Wet gegevensverwerking en
meldplicht cybersecurity
Computerrecht 2017/238
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet
gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity’ als Hamerstuk afgedaan en aangenomen. Het wetsvoorstel is op
25 juli 2017 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, 316).
Deze wet introduceert een meldplicht voor een inbreuk op
de veiligheid of een verlies van integriteit van elektronische
informatiesystemen. De meldplicht geldt alleen voor bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen (categorieën
van) vitale aanbieders van daarbij aan te wijzen producten
of diensten. Bij vitale aanbieders moet gedacht worden aan
energienetwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, telecombedrijven, banken en Rijkswaterstaat als beheerder van
primaire waterkeringen. De melding moet worden gedaan
aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en wordt
in behandeling genomen door het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC). De melding geeft het NCSC de mogelijkheid om hulp te verlenen aan de getroffen aanbieder en om
andere aanbieders te waarschuwen en daarmee de schade
te beperken. Het doel van de meldplicht is ten eerste om
tijdig te kunnen inschatten hoe groot de impact van een
beveiligingsincident voor de maatschappij is. Ten tweede
stelt de meldplicht het NCSC in staat om hulp aan de getroffen organisatie te verlenen en te anticiperen op de mogelijk
bredere effecten van een dergelijke inbreuk, met name door
andere vitale organisaties te waarschuwen en te adviseren.
Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de benodigde juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
voor het NCSC ten behoeve van hun taakuitoefening. Het
NCSC verwerkt grote hoeveelheden gegevens met betrekking tot IP-adressen, e-mailadressen en domeinen. Daar is
een meer specifieke grondslag voor nodig dan de Wet be-
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scherming persoonsgegevens. Het NCSC is niet voornemens
dreigingsbeelden van actoren die betrokken zijn bij incidenten met betrekking tot de vitale sectoren in kaart te brengen. Het verwerken van deze meer gevoelige gegevens voor
counterintelligence doeleinden is vooralsnog voorbehouden
aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (zie ook meer
uitgebreid Computerrecht 2016/76).
Stb. 2017, 316

Antwoord op Kamervragen
over gegevensverstrekkingen
aan de VS
Computerrecht 2017/239
Op 21 juni 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties antwoord gegeven op Kamervragen
over het bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS.
Demissionair minister Plasterk geeft wat omslachtig antwoord op deze vraag door aan te geven dat hij ‘niet kan uitsluiten dat Nederlandse overheidsdata die worden verwerkt
door Amerikaanse dienstverleners onder de reikwijdte van
een bepaalde vorderingsbevoegdheid van Amerikaanse
autoriteiten vallen’. Daarnaast antwoordt hij dat in algemene zin geldt, dat de Amerikaanse overheden over ruime
bevoegdheden beschikken die zich niet beperken tot bedrijven, of vestigingen van die bedrijven op Amerikaanse
grondgebied, en ook niet tot gegevens van Amerikaanse
burgers of bedrijven.
Plasterk antwoordt dat gegevens van sommige Nederlandse
instellingen gegevens in dergelijke datacentra staan. Het
UWV heeft bijvoorbeeld zijn datacenterdienstverlening uitbesteed aan IBM. Het is interessant te lezen dat in het kader
van een nieuw aanbestedingstraject nu is besloten tot het
beleggen van de datacenterdiensten binnen de Europese
Economische Ruimte zodat een passend beschermingsniveau wordt geboden.
Ten slotte wijst Plasterk op mogelijke rechtsgangen voor
eventueel betrokken Nederlanders, zoals de mogelijkheden
op inzage en correctie krachtens de ‘Judicial Redress Act of
2015’ en afspraken die zijn gemaakt van het Europees-Amerikaanse ‘Privacy Shield’.
www.rijksoverheid.nl
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Digitaal bewijs speelde grote
rol in ‘Quote 500’-zaak
Computerrecht 2017/240
Op 29 juni 2017 heeft het Hof Den Haag een verdachte veroordeeld (ECLI:NL:GHDHA:2017:1901) voor 54 maanden
gevangenisstraf. De verdachte werd veroordeeld voor een
gekwalificeerde vorm van diefstal, witwassen en deelname aan een criminele organisatie (de ‘Quote 500’-bende).
De criminele organisatie werd zo genoemd, omdat zij hun
misdrijven specifiek richtten op zeer vermogende Nederlanders die zijn opgenomen in de Quote 500-lijst. De zaak is
voor deze rubriek interessant, omdat de digitale sporen zeer
belangrijk zijn geweest voor bewijsvoering.
Op een inbeslaggenomen laptop naar aanleiding van een
doorzoeking in een woning, bleek dat via de laptop gericht
was gezocht naar meerdere adressen van woningen waar
later bleek te zijn ingebroken. Deze woningen stonden bijna allemaal vermeld op de Quote-500 lijst. Geconstateerd
werd dat op de laptop veelvuldig gebruik was gemaakt van
Google Maps, waarmee tot op straatniveau was ingezoomd
op woningen van kapitaalkrachtige personen. Ook droegen
andere zoektermen bij aan de bewijsovertuiging van de
rechters, zoals: “huurauto”, “autoverhuur” en “auto huren
den haag zonder creditcard”.
Daarnaast bleek kon de politie kennelijk door middel van
een internettap in 2012 nagaan welke internetsites werden
bezocht vanaf het IP-adres van de woning van de verdachten. Hieruit bleek dat men dagelijks internetsites bezocht
van juweliers die goud opkopen en sites waarop de goudkoers wordt vermeld. Tevens bleek dat via Google Maps plattegronden werden bekeken van diverse gemeenten waarin
relatief veel kapitale woningen staan. Ook werden diverse
zoekslagen gedaan op personen die op de lijst ‘Quote 500’
voorkomen, waarbij werd gezocht op hun adressen en artikelen waarin zij werden genoemd en waarbij via Google
Maps of huizenverkoopsite Funda hun woningen werden
bekeken.

Antwoord op Kamervragen
over OneCoin
Computerrecht 2017/241
Op 16 juni 2017 hebben de Ministers van Financien en van
Veiligheid en Justitie antwoord gegeven op Kamervragen
over ‘OneCoin’ en ‘OneLife’. De ministers geven aan dat OneLife een netwerkorganisatie is achter OneCoin. Men moet
lid worden van OneLife en zogenaamde opleidingspakketten kopen alvorens men de mogelijkheid krijgt om aan
OneCoin te komen. Bij het kopen van een opleidingspak-
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ket krijgt men volgens de website zogenaamde tokens, die
dan weer ingezet kunnen worden om OneCoin te genereren
(ook wel minen genoemd). Het is niet mogelijk OneCoin direct aan te schaffen of de waarde in euro’s vast te stellen.
Hierin verschilt OneCoin van bijvoorbeeld Bitcoin, Ethereum
en Litecoin. Tevens is niet duidelijk of de blockchain achter
OneCoin daadwerkelijk bestaat, aangezien het bronbestand
van de blockchain achter OneCoin niet openbaar is, zoals
wel het geval is bij Bitcoin, Ethereum en Litecoin. De leden
van OneLife hebben volgens de website van OneLife evenmin toegang tot de bronbestanden van de achterliggende
blockchain.
De ministers geven niet direct antwoordt of hier sprake is
van een piramidespel, zoals bedoelt in de Wet op de kansspelen. In plaats daarvan geven ze aan dat virtuele valuta
niet valt onder de reikwijdte van de financiële toezichtwetgeving. Zij verwijzen daarbij naar waarschuwingen van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), dat er risico’s kleven aan investeringen in
virtuele valuta. De beoordeling van de handelwijze en het
verdienmodel van OneLife en OneCoin is aan de betrokken
toezichthouders, de Nederlandse Kansspelautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het Openbaar Ministerie en uiteindelijk aan de rechter.
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat in de toekomst platforms voor het omwisselen van virtuele valuta en zogenaamde ‘custodian wallet providers’, mogelijk binnen de
reikwijdte van de vierde anti-witwasrichtlijn worden
gebracht. De Europese Commissie heeft in juli 2016 een
richtlijnvoorstel gepresenteerd dat strekt tot wijziging van
de vierde anti-witwasrichtlijn en waarvan dit voorstel onderdeel uitmaakt. Dit zou ertoe leiden dat genoemde partijen verplicht zullen zijn onderzoek te verrichten naar hun
cliënten en ze ongebruikelijke transacties zouden moeten
melden bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU). De onderhandelingen over dit richtlijnvoorstel zijn nog gaande.
www.r ijksoverheid.nl

Veroordeling voor ‘uitreizen’
naar Syrië en de rol digitaal
bewijs
Computerrecht 2017/242
Op 27 juli 2017 veroordeelde (ECLI:NL:GHAMS:2017:3041)
het Hof Amsterdam een 23-jarige Syriëganger voor het uitreizen en het voorbereiden/bevorderen van terroristische
misdrijven en poging tot deelneming aan een terroristische
organisatie (IS). Het hof acht bewezen dat de verdachte
wilde deelnemen aan de gewapende strijd van IS in Syrië.
Het hof legt een hogere straf op dan de rechtbank (drie jaar),
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maar met een aanzienlijk voorwaardelijk deel (twee jaar),
met bijzondere voorwaarden, waaronder contactverboden.
Het hof komt tot de hogere straf ‘op de stuitende aard van de
misdrijven waaraan IS zich structureel bezondigt en heeft
bezondigd’, gelet op de strafrechtelijke doelen van vergelding en afschrikking. De zaak is voor deze rubriek interessante vanwege de belangrijke bewijsrol van Facebook en
Whatsapp.
Op de inbeslaggenomen gegevensdragers van de verdachte
(een laptop en smartphone) is belastend materiaal gevonden,
namelijk afbeeldingen/videobestanden van onthoofdingen,
preken over jihadstrijders, jihadistische strijdliederen, ISpropaganda voor de gewapende strijd, gedode en (ernstig)
gewonde personen en een profielfoto van de verdachte op
Facebook, gekleed als een in het zwart geklede strijder met
de IS-vlag. Daarnaast heeft hij via Twitter uitlatingen gedaan, zoals “Revenge is a promise (28 augustus 2014)”, “Beste
om/aivd/politie, jullie gaan allemaal dood (6 december 2014)”,
“Jullie zijn kuffaar (ongelovigen) en kuffaar gaan naar de hel
(6 december 2014)”, en “Alle jihad-gerelateerde artikelen, tijdschriften, lezingen, filmpjes en films die ik heb doorgespit: research purposes … ik wens nl, naast voetbalexpert, de titel
terrorisme-expert in mijn CV te kunnen zetten (6 december
2014)”. Ten slotte speelde zijn zelfgekozen WhatsApp-naam
“Lone Wolf” en de inhoud van zijn contacten met – en over
– Nederlandse uitreizigers die zich bij de gewapende strijd
hadden aangesloten een rol in zijn veroordeling. In de uitspraak wordt (geanonimiseerd) verwezen naar het gebruik
beveiligde communicatiediensten en netwerken, waar de
jihadstrijder gebruik van maakte.
Hof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3041

Veroordeling voor moord na
belangrijke bewijsrol PGPtelefoons
Computerrecht 2017/243
Op 20 juli 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam veroordeeld
(ECLI:NL:RBAMS:2017:5130) voor poging tot moord in opdracht op klaarlichte dag in een woonwijk. De verdachte
was één van de schutters. Op het slachtoffer werden 34
kogels afgevuurd, waarbij het slachtoffer is geraakt in zijn
buik en rug. De rechtbank spreekt dan ook van een ‘wonder dat het slachtoffer de aanslag heeft overleefd’. Verder is
de verdachte veroordeeld voor het voorhanden hebben van
(semi-)automatische wapens en twee kilo springstof, heling
van gestolen voertuigen en witwassen. De verdachte kreeg
een opvallend hoge onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 20 jaar en een schadevergoeding van € 17.980,01
aan materiële schade en € 25.000 aan immateriële schade.
De rechtbank merkte op dat met de uitspraak hopelijk een
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preventief effect uitgaat, omdat de liquidatiegolf in Amsterdam maar doorgaat en daarmee mensenlevens verwoest.
Daarnaast worden de inwoners van Amsterdam met vuurwapengeweld in hun woonomgeving geconfronteerd.

schietpartij en op de dag van de schietpartij zelf. Dit heeft
geleid tot de overtuiging van schuld op basis van het bewijs
en de uiteindelijke veroordeling van de verdachte.
Rb. Amsterdam 20 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5130

De uitspraak is voor deze rubriek interessant, omdat bijzonder uitgebreid wordt ingegaan op het gebruik van locatiegegevens uit de telecommunicatie van verdachten en bewijs
dat wordt verkregen uit uit PGP-telefoons. Voor het ‘uitpeilen’ van de locatie van de verdachte werd gebruikgemaakt
van de zogenaamde ‘IMSI-catcher’. Met de IMSI-catcher is
een IMEI-nummer (een identificerend gegeven van een mobiele telefoon) geïdentificeerd dat toebehoorde aan bepaald
type Blackberry, waarvan de verdachte gebruik van heeft
gemaakt. Dit heeft in de bewijsconstructie bijgedragen.
PGP-telefoons zijn geprepareerde mobiele telefoon, waarmee op een meer gebruikersvriendelijke wijze gebruik kan
worden gemaakt van het programma ‘Pretty Good Privacy’
(PGP). Met het programma kan op versleutelde wijze worden gecommuniceerd met anderen die daarvan gebruikmaken. In dit geval heeft het NFI de wachtwoorden achterhaalt
van PGP-telefoons, en daarmee de communicatie tussen de
verdachten over de ten laste gelegde feiten. Het is onduidelijk of het een relatie heeft met de politieactie van het Team
High Tech Crime in 2016, waarbij de servers in beslag zijn
genomen van een van witwassen verdacht bedrijf dat zich
specialiseerde in het aanleveren van geprepareerde PGP-telefoons. Daarbij werd in totaal 7 Terabyte aan data gevonden
met 3,6 miljoen versleutelde berichten die zijn verstuurd
via zo’n 40.000 smartphones die op het Ennetcom-netwerk
geregistreerd stonden. Naar aanleiding van deze inbeslagname worden naar verluidt netwerken tussen criminelen in
kaart gebracht en communicatie tussen verdachten worden
geanalyseerd.
De verdachte maakte ook gebruik van een Blackberry-telefoon met het PGP-programma. Bij het moederbedrijf van
Blackberry, RIM, zijn gegevens gevorderd over verschillende
verdachten op basis van hun IMEI-nummers (een identificerend gegeven van een mobiele telefoon). Dit leverde een
e-mailadres op die gekoppeld kan worden aan andere emailadressen in combinatie met bijnamen in de contactlijst
van de telefoon. Ten slotte kon uit onderzoek naar de historische telecomgegevens van de PGP-telefoon en observaties
worden nagegaan dat deze vaak zendmasten heeft aangestraald in de directe omgeving van het verblijfadressen van
medeverdachten. Deze gegevens droegen bij aan het koppelen van de verdachten aan de apparaten, waarop belastende
gegevens zijn gevonden.
Uiteindelijk is de rechtbank aan de hand van de historische
telecomgegevens van de (PGP-)telefoons, de peilbakengegevens van zowel de auto’s, historische wegverkeersgegevens, observaties, camerabeelden, gesprekken die zijn
opgenomen door middel van een microfoon in een auto en
e-mailberichten uit de PGP-telefoons, nagegaan waar de
verdachten zich bevonden in de periode voorafgaand aan de
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Phishing bij NMBS
Computerrecht 2017/244
Eerder dit jaar doken bij de NMBS phishingmails op. Tot op
de dag van vandaag blijft de juiste omvang van de fraude onduidelijk. De Kamer vroeg de Minister van Justitie daarom
om meer informatie over dit dossier en over het fenomeen
phishing in het algemeen.
Vermits er een strafonderzoek naar deze feiten loopt, kon
de minister daaruit geen concrete informatie meedelen.
Phishing is een bepaalde vorm van cybercriminaliteit.
Noch de databank van het College van procureurs-generaal,
noch die van de politie registreert de concrete modi operandi van cybercriminaliteit zodat er geen cijfers over dit
fenomeen bestaan. Intussen zou het College wel initiatief
hebben genomen om een grondiger beeld van cybercriminaliteit te krijgen en vormt cybercriminaliteit een prioriteit
inzake preventie, opsporing en vervolging, zoals blijkt uit de
kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019.
Momenteel werkt het Cybersecuritycentrum ook aan een
project om burgers meer te sensibiliseren. Concreet zullen
zij Belgische URL-adressen kunnen controleren via een gratis link, wat het aantal slachtoffers zou moeten reduceren.
Vraag nr. 18705, Vr. & Antw. Kamer 2016-17, 30 mei 2017,
p. 41-42.
Kristel De Schepper

Politionele internetpatrouille
op het Darknet toegestaan
Computerrecht 2017/245
Reeds vele jaren woedt discussie over de vraag of de politiediensten autonoom het internet mogen doorzoeken in
de strijd tegen verboden radicalisme, seksuele uitbuiting,
drugs- en wapenhandel. Rekening houdend met het groeiend gebruik van het internet voor criminele doeleinden is
het bestaan van een duidelijke wettelijke basis onontbeerlijk.
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Het Hof van Cassatie heeft die basis gevonden in artikel 8
van het Wetboek van Strafvordering en artikel 26 van de
Wet op het Politieambt van 1992. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat politieambtenaren steeds de voor het publiek toegankelijke plaatsen kunnen betreden m.o.o. de handhaving
van de openbare orde, de naleving van de politiewetten en
om opdrachten van gerechtelijke politie uit te voeren. Hoewel het internet moeilijk als een “plaats” kan beschouwd
worden in de letterlijke zin van de wet, meent het hof dat de
politie op dezelfde wijze als het publiek op het internet kan
om er bewijzen te verzamelen. Een plaats op het internet
is niet voor het publiek ontoegankelijk ingevolge het enkele
feit dat er louter vormelijke toegangsvoorwaarden zijn die
geen inhoudelijke of kwalitatieve persoonsgebonden controle (zoals via een e-ID reader of een wachtwoord) vereisen. Het gebruik van een alias door de politie is daarbij ook
toegestaan, mits dat gebruik niet bestaat in het aannemen
van een geloofwaardige fictieve identiteit of van aard is om
het plegen van een misdrijf uit te lokken.
Toegangsvereisten zoals in het geval van een ‘gesloten’ gemeenschap op het Darknet waar drugs verhandeld konden
worden mits men daartoe werd uitgenodigd door een lid,
zijn niet van aard de verwachting te wekken dat de toegang
tot die plaats beperkt is tot een private kring. Mogelijks
dacht de beklaagde er anders over, maar het hof bevestigt
het autonome oordeel van de beroepsrechter dat de onderzoekers een voor het publiek toegankelijke plaats hebben
betreden, en er bijgevolg geen machtiging van de onderzoeksrechter tot netwerkzoeking was vereist, noch sprake
van een ongeoorloofde hacking. Wel moet worden opgemerkt dat de politie niet was binnengedrongen in de privéaccount van de beklaagde maar in het publieke gedeelte van
het forum zijn profielpagina en recencies had bekeken. Ook
een wachtwoord, sleutel of login was niet gebruikt omdat
tijdens een huiszoeking bij de beklaagde een pc werd aangetroffen waarin het forum openstond.
De wettelijke basis die het hof heeft gehanteerd om de veroordeling in beroep staande te houden blijkt dus al bij al
specifiek voor dit geval. Niemand zal betwisten dat het internet (websites, blogs, fora, sociale media) voor het publiek
toegankelijk is; een andere zaak is een duidelijk wettelijk
kader te scheppen waarin de patrouillering van het internet
geregeld wordt. Naar verluidt wordt daaraan gewerkt.
Cass. 28 maart 2017, nr. P.16.1245.N
Marc Taeymans
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Editor: Martine de Koning

Boete voor Google wegens
misbruik van zijn machtspositie

schade hebben geleden door de praktijken van Google civiele vorderingen tegen Google instellen.3

Android en AdSense

Computerrecht 2017/246
De Europese Commissie (‘Commissie’) heeft op 27 juni 2017
zoekmachine Google een boete opgelegd van € 2,42 miljard
wegens strijd met het mededingingsrecht. Volgens de Commissie heeft Google misbruik gemaakt van zijn machtspositie door ‘Google Shopping’-resultaten boven die van andere
prijsvergelijkers te plaatsen.1

Inbreuk op het mededingingsrecht
Het hebben van een machtspositie is op zich niet in strijd
met het mededingingsrecht. Ondernemingen met een
machtspositie hebben echter een verantwoordelijkheid om
geen misbruik te maken van hun machtspositie door de mededingingen te beperken op de markt waarop zij actief zijn.
Volgens de Commissie heeft Google sinds 2008 in alle 31
landen in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) een
machtspositie op markten voor algemene internetzoekdiensten. Google heeft in de meeste landen een marktaandeel van 90%. Het is voor anderen moeilijk om toe te treden tot deze markten. Dit komt doordat een zoekmachine
aantrekkelijker wordt voor adverteerders naarmate meer
consumenten gebruik maken van een zoekmachine. De
gemaakte winst kan worden gebruikt om nog meer consumenten aan te trekken.
Google heeft zijn machtspositie misbruikt door in zoekresultaten zijn eigen prijsvergelijkingsdienst ‘Google Shopping’ boven die van andere prijsvergelijkers te plaatsen. De
concurrerende diensten werden onderaan geplaatst. Google
heeft deze praktijk in dertien EER-landen uitgevoerd. Dit
heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de concurrentie tussen Google en andere concurrerende diensten. 2

Boete
De Commissie heeft een boete opgelegd van € 2.424.495.000
waarbij rekening is gehouden met de duur een ernst van de
inbreuk. De boete is berekend op basis van de omzet die
Google de afgelopen zeven jaar heeft gegenereerd in alle
dertien landen. Google dient de inbreuk binnen negentig
dagen te beëindigen nadat het besluit door de Commissie
genomen is. Indien Google geen gehoor geeft aan het besluit dan kan de Commissie Alphabet (het moederbedrijf
van Google) een aanvullende boete geven tot maximaal 5%
van de dagomzet voor iedere dag dat de eis niet wordt nagekomen. Tevens kunnen ondernemingen en personen die

1

2

Zie eerdere bijdragen in de rubriek mededingingsrecht, editor M. de Koning,
Computerrecht 2015/156, Maakt Google misbruik van haar machtspositie?
en Computerrecht 2013/221, Schikking tussen Google en Europese Commissie over machtsmisbruik lijkt aanstaande.
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_nl.htm .
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Mogelijk volgen later dit jaar nog meer boetes voor Google.
De Commissie is tot de voorlopige conclusie gekomen dat
Google zijn machtspositie ook misbruikt in de Android-zaak4
en AdSense- zaak.5 In de Android-zaak misbruikt Google mogelijk zijn macht door aanbieders van smartphones met een
Android-systeem te verplichten vooraf de Google-applicaties te installeren. In de AdSense-zaak misbruikt Google
mogelijk zijn macht door in overeenkomsten met een beperkt aantal grote derde partijen bepaalde voorwaarden op
te leggen.

Google
Google overweegt in beroep te gaan tegen de boete van
€ 2,43 miljard die de Commissie heeft opgelegd.6

A-G Wahl acht een verbod
op het gebruik van digitale
marktplaatsen binnen een
selectief distributiestelsel
toelaatbaar
Computerrecht 2017/247
Inleiding
Het zijn interessante tijden voor partijen die hun producten via selectieve distributie in de markt zetten. Zo heeft de
Europese Commissie (de ‘Commissie’) op 10 mei 2017 haar
definitieve bevindingen gepresenteerd in het kader van het
e-commerce sectoronderzoek.1 In dit onderzoek is de Commissie onder meer ingegaan op de impact die de groei van
e-commerce heeft gehad op de distributiestrategieën van
ondernemingen en het gedrag van consumenten. De Commissie heeft geconstateerd dat een groot aantal fabrikanten
ervoor heeft gekozen ook zelf producten via een eigen webshop aan te bieden. Hierdoor zijn deze fabrikanten steeds
meer de concurrentie met hun eigen retailers aangegaan.
Daarnaast is het gebruik van selectieve distributie toegenomen en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verti3
4
5
6

1

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_nl.htm .
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_nl.htm .
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_nl.htm .
https://www.blog.google/topics/google-europe/european-commissiondecision-shopping-google-story/?_sp=7e5bfdad-3605-4d26-88cc-cfacc6f51a00.1503327355807.
Eindverslag over sectoronderzoek naar e-commerce (https://ec.europa.eu/
competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_nl.pdf ).
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cale beperkingen om meer controle over de distributie te
krijgen, zoals prijsbeperkingen en het beperken van het gebruik van open marktplaatsen (third party platforms), zoals
eBay en Amazon.2 Op 26 juli 2017 heeft Advocaat-Generaal
Wahl een interessante conclusie genomen in de door het gerechtshof Frankfurt gestelde prejudiciële vragen bij het Hof
van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ EU’), over de toelaatbaarheid van restricties aan het gebruik van open marktplaatsen binnen een selectief distributiestelsel.3
Zowel de definitieve versie van het voornoemde rapport als
de uitkomst van deze zaak Coty/Akzente bij het HvJ EU kunnen vergaande consequenties voor e-commerce en retail in
Europa met zich meebrengen.

Selectie distributie en open marktplaatsen
Het gebruik van marktplaatsen is voor veel merkhouders
een doorn in het oog. Veelgehoorde geluiden zijn dat op
open marktplaatsen de producten met weinig uitstraling
worden gepresenteerd, er regelmatig namaakproducten
worden verkocht, slechte service wordt verleend, en betalingen en persoonsgegevens van consumenten niet veilig zijn.
Internetverkoop wordt beschouwd als passieve verkoop en
mag op die grond niet worden verboden, behoudens als er
rechtvaardiging is in een legitiem vereiste, hetgeen niet snel
lijkt te worden aangenomen.4 Wel mogen kwaliteitsnormen
worden opgelegd.5 De vraag is dan ook of een verbod op het
gebruik van marktplaatsen als een beperking van de passieve verkoop aan eindgebruikers kwalificeert.
Nederland
In Nederland is er tot nu toe slechts één gepubliceerde uitspraak te vinden met betrekking tot het uitsluiten van internetverkoop in een selectief distributiestelsel.6 Ook in die
zaak kwam de rechtbank tot de conclusie dat een algeheel
verbod op internetverkoop niet zomaar is toegestaan. Kort
en goed ging het in deze zaak om een verbod op wederverkoop via een eigen webshop (inclusief sites van derden
zoals Marktplaats.nl), tenzij vooraf toestemming werd verkregen van de leverancier. Een dergelijk verbod werd in
strijd geacht met art. 4 onder c Verordening (EU) 330/20107
(Groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten,
hierna ‘Groepsvrijstelling’). De rechtbank stelt voorop dat
de leverancier een gerechtvaardigd belang kan hebben bij
controle van de wijze waarop de verkoop van producten aan
2
3

4

5
6
7

Voor de leesbaarheid van deze bijdrage zal steeds worden verwezen naar
open marktplaatsen.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f
130d5dd57b2cc8ab5499586299a9da07fc1ff.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4
PaN0Te0?text=&docid=193231&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=320323.
Zaak C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/1. Président de l’Autorité
de la concurrence, 2. Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 13
oktober 2011, r.o. 54.
Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, PbEU 2010, C 130/1, par. 54.
Rb. Midden-Nederland 3 december 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6156 (Voorne
Koi/Oase).
Verordening (EU) Nr. 330/2010 betreffende de toepassing van artikel 101,
lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

Computerrecht 2017/247

T2b_Computerrecht_1705_bw_V04.indd 337

eindgebruikers plaatsvindt. Het gaat volgens de rechtbank
echter te ver om de verkoop van producten via internet in
zijn algemeenheid afhankelijk te stellen van toestemming
zonder concreet aan te geven aan welke voorwaarden de
wederverkoper precies moet voldoen om die toestemming
te verkrijgen. Hoewel open marktplaatsen ook worden genoemd in het beding, geeft het vonnis weinig inzicht in de
vraag hoe daarmee moet worden omgegaan. De merkhouder heeft onder meer aangevoerd dat verkoop van de producten via een eigen webwinkel is toegestaan, maar niet via
Marktplaats.nl omdat deze geen goede uitstraling heeft. De
rechtbank heeft in het midden gelaten of deze voorwaarden voor de verkoop via internet noodzakelijk zijn voor een
goede uitstraling en een goede naam van de producten. De
voorwaarden zijn in ieder geval niet in de overeenkomst
vermeld of anderszins kenbaar gemaakt. Los van de vraag of
binnen de Groepsvrijstelling noodzakelijkheid8 en kenbaarheid9 wel op deze wijze als vereisten hebben te gelden, geeft
de rechtbank dus geen oordeel over de vraag of een verbod
op marktplaatsen toelaatbaar is.
Duitsland
Vermeldenswaardig is het tot nu toe tamelijk strikte beleid
van de Duitse mededingingsautoriteit, das Bundeskartellamt
(‘BkartA’). Het BkartA heeft de laatste jaren meermaals
aangegeven dat een verbod op het gebruik van open marktplaatsen niet in aanmerking zou komen voor een vrijstelling,
omdat de beperking niet noodzakelijk zou zijn. Sennheiser
en Adidas hebben na kritische bezwaren van het BkartA
hun selectieve distributiestelsel aangepast. In 2015 heeft
het BkartA geoordeeld dat het beleid van Asics in strijd is
met de mededingingsregels. Asics verbood niet alleen het
gebruik van sites als Amazon en eBay, maar legde tevens
het gebruik aan banden van zoekmachine-reclame, zoals
Google AdWords en het gebruik van prijsvergelijkingssites.10
De uitspraak van het BkartA beperkte zich echter tot het
verbod voor de retailer om zoekmachines en prijsvergelijkingssites te gebruiken, hetgeen al voldoende was om strijd
met mededingingsrecht vast te stellen. Over open marktplaatsen geeft het BkartA, anders dan soms wordt gedacht,
in de Asics zaak dus geen oordeel. In het door Asics ingestelde hoger beroep heeft het Oberlandesgerichte Düsseldorf
op 5 april 2017 bepaald dat een dergelijk verbod van price
comparison tools gebruik te maken inderdaad niet noodzakelijk is om de kwaliteit en het imago van de producten te
beschermen. Dit verbod is binnen een selectief distributiestelsel in Duitsland derhalve niet verenigbaar met art. 101
lid 1 VWEU.11
Duitse civiele rechters zijn het overigens niet onverdeeld
eens met het BkartA. Duitse rechtspraak geeft een wisselend beeld met diverse voorbeelden waar de merkhouder in

8
9
10
11

Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, PbEU 2010, C 130/1, par. 176.
Zaak C-158/11, 14 juni 2012 Auto24 SARL/Jaguar Land Rover France SAS, r.o.
30, 31 en 39.
Bundeskartellamt 26 August 2015, B2-98/11.
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/
2017/06_04_2017_Asics.html?nn=3591568.
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het gelijk werd gesteld.12 Zo werd een verbod om van eBay
gebruik te maken in stand gelaten, omdat het gebruik van
de open marktplaats afbreuk zou kunnen doen aan het imago en uitstraling van een merk. Een absoluut verbod op het
gebruik van open marktplaatsen zonder criteria te stellen,
lijkt echter op dit moment in Duitsland niet houdbaar.
Europese Commissie en HvJ EU
Belangrijker is wat de Europese Commissie en het HvJ EU
van restricties op het gebruik van open marktplaatsen vinden.
De Richtsnoeren inzake verticale beperkingen (‘Richtsnoeren’) vermelden dat “een leverancier ook van zijn distributeurs [kan] verlangen dat zij platforms van derden gebruiken
om de contractproducten uitsluitend te verdelen overeenkomstig de normen en voorwaarden die tussen de leverancier en
zijn distributeurs waren overeengekomen voor het gebruik
van internet door de distributeurs”.13
Tenminste is het volgens de Commissie dus toegestaan om
open marktplaatsen die niet aan de kwaliteitseisen die de
leverancier stelt aan haar retailers te verbieden.
De Commissie heeft open marktplaatsen ook in haar definitieve bevindingen in het e-commerce sectoronderzoek
genoemd:
“Uit de via het sectoronderzoek naar e-commerce verkregen informatie blijkt dat het belang van marktplaatsen als verkoopkanaal aanzienlijk varieert naargelang
van de grootte van de detailhandelaren, de betrokken
lidstaten en de betrokken productcategorieën. Uit de bevindingen blijkt dan ook dat een verbod op marktplaatsen doorgaans niet neerkomt op een feitelijk verbod op
onlineverkoop, noch een doeltreffend gebruik van het
internet als verkoopkanaal beperkt, ongeacht de betrokken markt. Uit de bevindingen van het sectoronderzoek
blijkt eveneens dat de door de fabrikanten gemelde mogelijke rechtvaardiging en efficiëntieverbeteringen verschillen per product.”14
Een algeheel verbod op het gebruik van open marktplaatsen (zonder dat deze aan legitieme kwaliteitseisen voldoen)
veroorzaakt dus volgens de Commissie op basis van haar
bevindingen doorgaans geen probleem en is in ieder geval
geen hardcore restrictie. Dit bevestigt de lijn die de Commissie ook al in haar voorlopige bevindingen had opgetekend.15
De A-G deelt de mening van de Commissie in zijn conclusie
in de door het gerechtshof Frankfurt aan het HvJ EU voor-

12

13
14
15

Zie bijvoorbeeld Higher Regional Court in Karlsruhe, Decision of 25 November 2009, 6 U 47/08; Regional Court in Mannheim, Decision of 14
March 2008, 7 O 263/07.
Richtsnoeren inzake verticale beperkingen, PbEU 2010, C 130/1, par. 54.
Eindverslag over sectoronderzoek naar e-commerce par. 41.
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_preliminary_
report_en.pdf.
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gelegde prejudiciële vragen. De conclusie bevat daarnaast
interessante overwegingen over selectieve distributie in het
algemeen en restricties op open marktplaatsen in het bijzonder. Deze zaak betreft een geschil tussen cosmeticaproducent Coty en een van haar distributeurs, Akzente. Coty
maakt gebruik van een selectief distributiesysteem waarin
zij distributeurs verbiedt de producten via online marktplaatsen zoals eBay en Amazon aan te bieden. Een van de
prejudiciële vragen die aan het HvJ EU is gesteld, is of een
algeheel verbod op het verkopen via dergelijke websites is
toegestaan (ongeacht of in het concrete geval de legitieme
kwaliteitseisen van de producent door de marktplaats worden geschonden).
In zijn conclusie gaat de A-G eerst gedetailleerd in op de
rechtvaardiging van de instandhouding van selectieve
distributiestelsels. Onder verwijzing naar jurisprudentie
van het HvJ EU, zoals de arresten Metro SB-Großmärkte,16
L’Oréal17 en Pierre Fabre,18 motiveert de A-G uitvoerig waarom hij van mening is dat een selectief distributiestelsel voor
de verkoop van luxe en prestigieuze artikelen dat primair
tot doel heeft het luxe-imago van de artikelen in stand te
houden, buiten de werkingssfeer van het kartelverbod kan
vallen. De A-G geeft aan dat voor de vraag of al dan niet
sprake is van een beperking van de mededinging, niet zozeer cruciaal is welke intrinsieke eigenschappen de betrokken producten hebben, maar eerder of die beperking noodzakelijk is voor het behoud van de goede werking van het
distributiestelsel, dat juist bedoeld is om het merk- of kwaliteitsimago van de contractproducten in stand te houden.
Indien dat zo is en wordt voldaan aan de overige Metro-criteria (objectieve criteria van kwalitatieve aard, die voor alle
potentiële wederverkopers uniform worden vastgesteld en
zonder discriminatie worden toegepast en de vastgestelde
criteria gaan niet verder dan noodzakelijk is), dan valt een
dergelijk systeem in principe buiten de werkingssfeer van
art. 101 lid 1 VWEU. Hiermee wijst de A-G de soms wel uit
het arrest van het HvJ EU in de zaak Pierre Fabre afgeleide
mening van de hand, dat het HvJ EU recentelijk een strengere houding over selectieve distributie zou innemen, met
name als intrinsieke eigenschappen van producten die selectieve distributie rechtvaardigen ontbreken.
Ook de vraag of een verbod op het gebruik van open marktplaatsen kan worden gerechtvaardigd door de noodzaak het
luxe-imago van de betrokken producten in stand te houden,
wordt door de A-G positief beantwoord. In de meeste gevallen zal er bij een volledig verbod op onlineverkoop via
platforms geen sprake zijn van een beperking van de mededinging. Gekeken moet worden naar de aard van het
product, uniforme toepassing en proportionaliteit.19 Een
dergelijke clausule heeft naar alle waarschijnlijkheid geen
schadelijke20 maar juist pro-competitieve effecten omdat op
16
17
18

19
20

Zaak 26/76, Metro SB-Großmärkte/Commissie, 25 oktober 1977.
Zaak 31/80, L’Oréal, 11 december 1980.
Zaak C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/1. Président de l’Autorité
de la concurrence, 2. Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 13
oktober 2011, r.o. 54.
Conclusie van A-G Wahl in de zaak C-230/16, Coty Germany GmbH/Parfümerie
Akzente GmbH, par 122.
Idem, par 118.
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diverse manieren het luxe imago van de producten wordt
verbeterd, doordat het waarborgt dat de verkoopomgeving
aan kwaliteitseisen voldoet en het mogelijk maakt om counterfeit en ‘parasiteren’ tegen te gaan.21 Het verbod is ook niet
disproportioneel.22 Een dergelijk verbod kan volgens de A-G
dus helpen de waarborgen voor de kwaliteit, veiligheid en
herkomst van de producten in stand te houden. De A-G stelt
dat een dergelijk verbod duidelijk verschilt met het litigieuze beding in de zaak Pierre Fabre. Daar ging het immers
om een restrictie die de facto elke vorm van onlineverkoop
van de producten uitsloot.

de beperking afhankelijk is van de aard van het product,
uniforme wordt toegepast en proportioneel is voor het doel
dat wordt nagestreefd. Mocht dit niet zo zijn, dan kan de
beperking onder een individuele of groepsvrijstelling vallen. Relevant daarvoor is dat de A-G concludeert dat er geen
sprake is van een hard core restrictie. Immers, het gebruik
van het internet wordt niet volledig aan banden gelegd en er
treedt geen marktverdeling of beperking van klantenkring
of van passieve verkoop aan gebruikers op.25

De A-G hecht grote waarde aan het ontbreken van controlemogelijkheden. Op grond van de tussen de leverancier en
zijn erkende wederverkopers bestaande contractuele relatie
kunnen immers bepaalde verplichtingen worden opgelegd.
Hierdoor kan de leverancier een zekere controle over de verkoopkanalen uitoefenen. De A-G overweegt:

Wij kijken met belangstelling uit naar het arrest van het HvJ
EU in de zaak Coty/Akzente. De leveranciers in de sector zien
na het definitieve rapport van de Commissie en de conclusie
van de A-G het arrest met optimisme tegemoet. Duidelijkheid is voor alle partijen gewenst, zeker in Duitsland, waar
de gemoederen over dit onderwerp hoog oplopen.
Het is onze verwachting dat het HvJ EU zich tenminste op
het standpunt zal stellen dat een verbod op het gebruik
van open marktplaatsen in een selectief distributiesysteem
gerechtvaardigd is indien de marktplaats niet voldoet aan
legitieme kwaliteitscriteria en/of niet als erkende wederverkoper is aangesteld (waarbij verkoop via wel erkende
marktplaatsen dan wel is toegestaan). Gezien de bevindingen van de Commissie in het E-commerce sectoronderzoek
en de duidelijke conclusie van de A-G, is het goed mogelijk
dat het HvJ EU nog een stap verder gaat en zal oordelen dat
ook een algeheel verbod op het gebruik van marktplaatsen
in een selectief distributiesysteem doorgaans toegestaan is,
of tenminste geen hardcore restrictie en vallend binnen de
Groepsvrijstelling. Het HvJ EU is niet gebonden aan de conclusie van de A-G, dus het blijft afwachten…

“Weliswaar kan niet worden ontkend dat onlineplatforms, zoals het platform in het hoofdgeding, in staat zijn
een prestigieuze presentatie van de betrokken producten te ontwikkelen en te verzekeren, precies zoals de erkende distributeurs dat zouden doen, maar naleving van
de kwaliteitseisen, een legitiem voorschrift in het kader
van een selectief distributiestelsel, kan slechts doeltreffend worden verzekerd als de online verkoopomgeving
wordt ontwikkeld door erkende wederverkopers die bij
overeenkomst aan de leverancier / het netwerkhoofd gebonden zijn, en niet door een derde marktspeler op wiens
praktijken die leverancier geen invloed kan uitoefenen.”23
De A-G benadrukt ten slotte nog dat artikel 101 VWEU niet
tot doel heeft:
“(…) bepaalde vrijwillig aangegane contractverplichtingen, zoals verplichtingen ingevolge de overeenkomst
tussen een distributeur en zijn leverancier, aan regels te
binden of te verbieden, maar in hoofdzaak is gericht op
de economische gevolgen van de betrokken gedragingen
vanuit mededingingsperspectief. Het feit dat een selectieve distributieovereenkomst eventueel een ongelijke
contractverhouding tussen de partijen doet ontstaan,
die met name in het nadeel van de erkende distributeur
uitvalt, is voor het onderzoek van de mededingingsbeperkende gevolgen van die overeenkomst dan ook niet
relevant.”24

Toekomst

Conclusie van A-G Wahl in de zaak C-230/16, Coty Germany
GmbH/Parfümerie Akzente GmbH.
Martine de Koning en Jelle Blom 26

De A-G komt dan ook tot de conclusie dat de opgelegde beperking geacht moet worden verenigbaar te zijn met art.
101 lid 1 VWEU indien de nationale rechter vast stelt dat
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Idem, par 102, 106 en 138; Parasiteren is het meeliften op investeringen die
door het ‘netwerkhoofd’ (NEON) en de erkende retailers in de kwaliteit en
reputatie van de producten zijn gedaan.
Idem, par 112.
Conclusie A-G N. Wahl (HvJ EU) van 26 juli 2017, C-230/16 (Coty Germany/
Parfürmerie Akzente), par. 113.
Idem, par. 48.
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Idem, par 145, 151 en 156.
Martine de Koning en Jelle Blom zijn co-auteurs van deze bijdrage en beiden
advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
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Kort nieuws

Editor: Leo van der Wees

Nederland

Eerste Kamer akkoord met
nieuwe Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten
Computerrecht 2017/248
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer met een grote meerderheid ingestemd met de nieuwe Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten. De Nederlandse inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet
de bevoegdheid ook kabelgebonden telecommunicatie te
onderzoeken. Het wetsvoorstel volgde op advies van de
Commissie Dessens in 2013, waarbij werd gewezen op het
belang ongerichte interceptie ook ‘op de kabel’ in te zetten, omdat steeds meer communicatie tegenwoordig via
internet verloopt. Deze ‘opdrachtgerichte interceptie’ wordt
op een access point in Nederland ingezet. De diensten zijn
voornemens in de komende jaren de bevoegdheid ook op
andere access points in te zetten. Het plan is deze wet per 1
januari 2018 in werking te laten treden. Voor de regels omtrent het uitwisselen van gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten is een overgangstermijn van
twee jaar vastgesteld.
Voordat bepaalde bijzondere bevoegdheden worden ingezet, is toestemming van de minister en een onafhankelijke
commissie nodig, de zogeheten Toetsingscommissie Inzet
Bevoegdheden (TIB). De onafhankelijke toetsing vooraf gaat
niet alleen gelden voor de kabelinterceptie, maar ook voor
de inzet van bestaande bijzondere bevoegdheden zoals het
tappen van telecommunicatie en de inzet van de hackbevoegdheid. De TIB zal bestaan uit drie leden met een rechterlijke en technische achtergrond. Deze commissie zal
worden ondersteund door een secretariaat en twee onderzoekers.
Ook de rol van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wordt versterkt. De
CTIVD gaat fungeren als zelfstandige klachtinstantie die
bindende uitspraken kan doen over klachten van burgers.
Daarnaast is bij de inzet van bevoegdheden jegens advocaten en journalisten voortaan vooraf toestemming van
de Rechtbank Den Haag noodzakelijk. De werking van de
nieuwe bevoegdheid tot onderzoeksopdrachtgerichte interceptie, de TIB en de klachtenafdeling van de CTIVD worden
na twee jaar geëvalueerd. (Bron: Rijksoverheid.nl)
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.., Eerste
Kamer
Gewijzigd voorstel van wet, Kamerstukken I 2016/17, 34588, A
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