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Computerrecht 2011/160: ZWARTEPOORTE GOES B.V.; ZWARTEPOORTE 
ROOSENDAAL B.V. 

Instantie: Hof Amsterdam (Meervoudige 
burgerlijke kamer)

Datum: 26 juli 2011

Magistraten: Mrs. M.M.M. Tillema, R.J.F. Thiessen en 
J.E. Molenaar

Zaaknr: 200.037.670/01

Conclusie: - LJN: BR3418
Roepnaam: ZWARTEPOORTE GOES B.V.; 

ZWARTEPOORTE ROOSENDAAL B.V.
Noot: A.R. Lodder

(art. 6:162 BW)

Snel 
naar:

Partijen  | Uitspraak  | Noot

Partij(en) 

Uitspraak 

in de zaak van: 

[ APPELLANT ], wonende te [ A ], 

APPELLANT, advocaat: mr. M. Weij te Amsterdam, 

tegen 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZWARTEPOORTE GOES B.V., gevestigd te Goes, 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZWARTEPOORTE ROOSENDAAL B.V., gevestigd te 
Roosendaal en Nispen, 
GEÏNTIMEERDEN, advocaat: mr. J.E.M. Oude Kempers te Arnhem, 

Uitspraak 

1. Het geding in hoger beroep 

De partijen worden hierna [ Appellant ] en (in enkelvoud) Zwartepoorte genoemd. 

1.1.  

[…] 

1.2.  

[ Appellant ] heeft bij memorie negentien grieven aangevoerd en daarbij bescheiden in het geding gebracht, met conclusie, 

kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en de vorderingen van Zwartepoorte alsnog zal 

afwijzen, met veroordeling van Zwartepoorte in de kosten van het geding in beide instanties. 

1.3.  

Daarop heeft Zwartepoorte een akte tot referte genomen. 

1.4.  

[…] 

2. Feiten 

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.8) een aantal feiten in deze zaak tot 

uitgangspunt genomen. Omtrent de juistheid daarvan bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 

Voor zover [ Appellant ] erover klaagt dat de voorzieningenrechter de feiten onvolledig heeft weergegeven, overweegt het 

hof dat de voorzieningenrechter niet gehouden was meer feiten te vermelden dan zij voor haar beslissing nodig achtte. De 

stellingen van [ Appellant ] omtrent de feiten zullen, voor zover nodig, hierna bij de beoordeling nog aan de orde komen. 

3. Beoordeling 

3.1  
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Het gaat in deze zaak om het volgende. 

3.2.  

De voorzieningenrechter heeft bij het bestreden vonnis, verkort en deels enigszins geparafraseerd weergegeven, het 

volgende geoordeeld: 

(i) [ Appellant ] exploiteert de website www.klup.nl. Deze website fungeert als een soort internetportaal. De bezoeker 
kan er informatie vinden op thema. Ook bevat de website een gedeelte waar bedrijven, ingedeeld naar categorie, 
worden vermeld. De gegevens op de website worden automatisch, zonder menselijke tussenkomst, toegevoegd, 
veranderd of verwijderd. Moderators (zoals [ Appellant ]) kunnen aanpassingen achteraf wijzigen of verwijderen. 
Geregistreerde bezoekers kunnen reacties achterlaten die betrekking hebben op de vermelde bedrijven. De reacties 
worden getoond op de pagina waar de gegevens van het desbetreffende bedrijf staan. Op die pagina staan ook 
reacties die bezoekers hebben gegeven met betrekking tot andere — soortgelijke — bedrijven. Voor plaatsing van de 
commentaren controleert een moderator de teksten en beslist of die worden gepubliceerd op de website. 

(ii) Zwartepoorte drijft twee ondernemingen (autobedrijven), één in Goes en één in Roosendaal. Zwartepoorte is een 
officiële distributeur van de merken BMW, MINI en Landrover. 

(iii) Op de website www.klup.nl werd onder meer het bedrijf van Zwartepoorte in Roosendaal vermeld. Daarbij stond een 
link naar de website van Zwartepoorte en verder: 

“Activiteit: Autodealer 
Plaats: Roosendaal 
Volledige naam: Zwartepoorte 
Specialiteit: BMW”. 

Daaronder volgde een formulier voor te geven feedback en vervolgens het volgende overzicht van reacties op 
andere pagina's: 

“Laatste reactie betreffende ANDERE links: 
13 Dec Caspers BV Autodealer Groningen 
Helaas kunnen we hier niet meer terecht deze firma is op de fles (rob roy Novice) 
12 Dec Boot Rialto Autodealer Alphen a/d Rijn 
Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het motorhuis. Ik heb bij Boot Rialto gewerkt (piet 
Novice) 
(…)” 

(iv) Als in de Google zoekmachine de woorden ‘Zwartepoorte’ en ‘failliet’ werden ingetoetst verscheen op de eerste 
plaats van de Google zoekresultatenpagina de volgende tekst: 

“zwartepoorte bedrijven.klup.nl — Informatie en meningen over … 
Volledige naam: Zwartepoorte Specialiteit: BMW … Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het 
motorhuis. Ik heb bij Boot Rialto gewerkt… 
zwartepoorte.bedrijven.klup.nl/ — 12k — In cache — Gelijkwaardige pagina's” 

En daaronder: 
“zwartepoorte bedrijven.klup.nl — Informatie en meningen over … 
Ik wil graag de ervaringen weten van anderen met Zwartepoorte te Roosendaal… Dit bedrijf is failliet verklaard, 
het is overgenomen door het motorhuis. Ik… 
zwartepoorte.bedrijven.klup.nl/?act=fblater — Gelijkwaardige pagina's” 

(v) Zwartepoorte stelt dat zij schade lijdt door deze wijze van weergeven van de zoekresultaten omdat daardoor de 
suggestie wordt gewekt dat zij failliet is. Zij voert aan dat het een tijd is waarin diverse autobedrijven kampen met 
financiële problemen en dat klanten en leveranciers daardoor op hun hoede zijn. Op enig moment (al dan niet via 
Google) is een gerucht ontstaan dat Zwartepoorte failliet zou zijn. De onjuiste suggestie in de Google zoekresultaten 
brengt Zwartepoorte aanzienlijke schade toe, stelt zij. Zwartepoorte heeft [ Appellant ] bij brieven van 9 maart, 26 
maart en 15 april 2009 verzocht/gesommeerd zijn website aan te passen. [ Appellant ] heeft dit (om principiële 
redenen) niet willen doen. Vervolgens heeft Zwartepoorte het onderhavige kort geding aangespannen tegen 
[ Appellant ]. Zij heeft gevorderd (voor zover in hoger beroep nog van belang) dat [ Appellant ], op straffe van een 
dwangsom, wordt veroordeeld de inrichting van de website zodanig aan te passen en aangepast te houden dat door 
of op de website — al dan niet via Google — niet meer de onjuiste associatie wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet is 
dan wel is overgenomen. 

— 
(4.3)

Het recht op vrijheid van meningsuiting staat [ Appellant ] in beginsel toe gegevens van Zwartepoorte op internet te 
publiceren en gebruikers in de gelegenheid te stellen berichten over bedrijven op www.klup.nl te plaatsen. De 
weergave van beide teksten op www.klup.nl (de bedrijfsgegevens van Zwartepoorte en het commentaar over Boot 
Rialto) is op zichzelf niet onrechtmatig. Aannemelijk is echter dat de ongelukkige samenvoeging door Google van 
deze twee op zichzelf staande teksten bij een groot aantal mensen de indruk kan wekken dat Zwartepoorte failliet 
zou zijn verklaard. 

— 
(4.4)

Nu [ Appellant ] gebruik maakt van de diensten van Google, hij daarvan ook voordeel heeft, althans kan hebben, en 
hij zijn website zo heeft ingericht dat deze ‘hoog’ scoort bij Google, heeft [ Appellant ] in deze ook een eigen 
verantwoordelijkheid. 
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De voorzieningenrechter wees de vordering van Zwartepoorte vervolgens grotendeels toe en veroordeelde [ Appellant ], op 

straffe van een dwangsom, de inrichting van www.klup.nl zodanig aan te passen en aangepast te houden dat niet langer 

via deze website door middel van de zoekmachine van Google een zoekresultaat wordt weergegeven waarin de onjuiste 

indruk wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet is. 

3.3.  

De grieven van [ Appellant ] keren zich tegen dit oordeel en de gronden waar het op berust. Zoals hierna zal blijken, treffen 

de daartegen gerichte grieven geen doel. 

3.4.  

Anders dan [ Appellant ] in zijn inleiding op de grieven suggereert, gaat het hier niet om de vraag of [ Appellant ] 

aansprakelijk is voor de vertekende weergave door een zoekmachine, maar om de vraag of van [ Appellant ] actie kan 

worden verlangd wanneer blijkt dat (los van enige vraag naar verwijtbaarheid) sprake is van een dergelijke, schade 

opleverende, vertekende weergave. Ook de stelling dat [ Appellant ] als gevolg van het dictum van het bestreden vonnis 

aansprakelijk wordt gehouden voor onrechtmatig handelen door een derde, is derhalve niet juist. 

3.5.  

Met grief I, gericht tegen de rechtsoverwegingen 4.4 en 4.8, betoogt [ Appellant ] dat hij in deze geen eigen 

verantwoordelijkheid heeft omdat hij (i) geen gebruik maakt van de diensten van Google, (ii) geen voordeel heeft van die 

diensten, (iii) zijn website niet zo heeft ingericht dat deze hoog scoort bij Google en (iv) niet aansprakelijk is voor 

onrechtmatige activiteiten/informatie van Google. De grief faalt. Duidelijk is dat de voorzieningenrechter doelt op het profijt 

dat [ Appellant ] probeert te halen uit het gebruik van de zoekdienst van Google door anderen. Dat de inrichting van de 

website is gericht op een hoge Google-score, staat op de website zelf (prod. 18 van Zwartepoorte in eerste aanleg) en de 

voorzieningenrechter heeft niet geoordeeld dat Google onrechtmatig handelt noch dat [ Appellant ] voor het handelen van 

Google aansprakelijk is. 

3.6.  

Grief II betreft de rechtsoverwegingen 4.5 en 4.7. Met deze grief stelt [ Appellant ] zich op het standpunt dat niet is voldaan 

aan de vereisten die gelden voor het aannemen van een onrechtmatige daad door zuiver nalaten. Ook deze grief faalt. 

Concrete kennis van de weergave op de Google zoekresultatenpagina had [ Appellant ] in ieder geval na de kennisgeving 

door Zwartepoorte. Met de voorzieningenrechter acht het hof voldoende aannemelijk dat deze weergave schadelijk was 

voor Zwartepoorte en, bij voortduren daarvan, tot verdere aanmerkelijke schade kon leiden. [ Appellant ] heeft ter zitting in 

eerste aanleg kennelijk zelf laten weten dat hij met een geringe ingreep de zoekresultaten (voor de toekomst) kon 

beïnvloeden. Zijn stelling in hoger beroep dat hij zich aanzienlijke kosten en moeite heeft moeten getroosten, heeft hij 

onvoldoende toegelicht. Voor zover het gaat om een ingreep in de tekst op de website en een aantal verzoeken aan 

— 
(4.5)

De vraag die in verband met die verantwoordelijkheid aan de orde is, is of [ Appellant ] handelt in strijd met de 
zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer, en derhalve ook op internet, betaamt, door na te laten wat 
Zwartepoorte hem meermalen dringend en uitdrukkelijk heeft gevraagd, namelijk het modereren van de op 
www.klup.nl geplaatste teksten, zodanig dat niet langer op de zoekresultatenpagina van Google een tekst verschijnt 
die de onjuiste indruk kan geven dat Zwartepoorte failliet is verklaard. 

— 
(4.6)

Op basis van door Zwartepoorte overgelegde verklaringen, is voldoende aannemelijk dat Zwartepoorte schade lijdt 
door de weergave. 

— 
(4.7)

Ter zitting heeft [ Appellant ] aangegeven dat door een kleine ingreep de teksten zodanig kunnen worden 
aangepast dat de zoekbewerking via Google niet langer het aangevochten resultaat oplevert. [ Appellant ] heeft 
echter verklaard daartoe niet bereid te zijn omdat zijn vrijheid van meningsuiting daardoor wordt beperkt. Nu 
voldoende aannemelijk is geworden dat het voor Zwartepoorte aanmerkelijke schade oplevert als [ Appellant ] de 
aanpassingen niet verricht, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit concrete geval, nadat Zwartepoorte 
[ Appellant ] daartoe meermalen heeft gesommeerd, [ Appellant ] onrechtmatig jegens Zwartepoorte handelt door 
na te laten de kleine aanpassing te verrichten. Het belang van Zwartepoorte weegt in deze zwaarder dan dat van 
[ Appellant ]. 

— 
(4.8)

Dit betekent niet dat een websitehouder als [ Appellant ] voortdurend moet controleren of er mogelijk schadelijke 
zoekresultaten ontstaan, maar slechts dat wanneer door de inrichting van de website bij zoekresultaten schade 
ontstaat en de benadeelde de websitehouder verzoekt die schade op te heffen, zal moeten worden bezien wat het 
zwaarst weegt, de vrijheid van meningsuiting van de websitehouder of de schade van de benadeelde. Deze toets 
hoeft niet altijd in het voordeel van de benadeelde uit te vallen. Alle omstandigheden van het concrete geval dienen 
in aanmerking te worden genomen. In de onderhavige zaak valt de belangenafweging ten gunste van Zwartepoorte 
uit. Daarbij spelen een rol de schade die Zwartepoorte lijdt, de geringe omvang van de ingreep die [ Appellant ] 
moet toepassen om de schade op te heffen, het feit dat [ Appellant ] uit zijn website inkomsten genereert/wil 
genereren en [ Appellant ] zijn website zo heeft ingericht dat deze hoog scoort bij Google. 
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Google, volstaat dit niet ter onderbouwing. Dat Google zelf een Notice and Take down procedure kent, brengt niet mee dat 

de onderhavige vordering in kort geding tegen [ Appellant ] niet toewijsbaar kan zijn. Mogelijk is dat Zwartepoorte — zoals 

[ Appellant ] betoogt — ook Google zelf met succes had kunnen aanspreken, maar of dit daadwerkelijk zo is, is 

onvoldoende duidelijk. In ieder geval kan voorshands niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat een 

vordering tegen Google op korte termijn het gewenste effect zou hebben gehad. Voor nader onderzoek op dit punt is in 

kort geding geen plaats. [ Appellant ] heeft voorts aangevoerd dat iedere gemiddelde internetgebruiker wel weet dat 

Google alleen maar citaten doorgeeft van de gevonden website. Ook als dit juist is, neemt dit echter niet weg dat van het 

bovenaan de resultatenpagina verschijnen van het onderhavige zoekresultaat onmiskenbaar de suggestie uitgaat dat de 

vermelding van het failliete bedrijf betrekking heeft op Zwartepoorte, ook al weet een internetgebruiker in theorie mogelijk 

wel dat het losse citaten kan betreffen. Niet iedere internetgebruiker zal vervolgens doorklikken. Ten slotte acht het hof de 

door [ Appellant ] gesuggereerde remedies die Zwartepoorte zelf had kunnen nemen — een persbericht of een bericht op 

haar website — niet afdoende om de schade effectief te beperken. 

3.7  

Met de grieven III en IV keert [ Appellant ] zich tegen rechtsoverweging 4.8. [ Appellant ] gaat in op het recht op vrijheid van 

meningsuiting en de omstandigheden waaronder dit recht mag worden beperkt. Voor zover zijn betoog betrekking heeft op 

de inhoud van de uiting, is dit niet van belang aangezien hier niet ter discussie staat of sprake is van een potentieel 

onrechtmatige uiting. Het gaat hier om de gevolgen van een ongelukkig samenstel van citaten in een zoekresultaat 

waardoor ten onrechte een faillissement wordt gesuggereerd. De vraag is dan of die gevolgen een beperking op de vrijheid 

van meningsuiting geoorloofd doen zijn. Zoals ook de voorzieningenrechter heeft geoordeeld, hangt dit af van de concrete 

omstandigheden van het geval en is ter beantwoording van die vraag een belangenafweging vereist. Het hof verenigt zich 

met het oordeel van de voorzieningenrechter dat in de gegeven omstandigheden het belang van Zwartepoorte zwaarder 

weegt. De grieven III en IV zijn tevergeefs voorgesteld. 

3.8  

De grieven V en VI, gericht tegen de rechtsoverwegingen 4.7 en 4.8, betreffen het resultaat van de belangenafweging. In 

de toelichting op deze grieven verwijst [ Appellant ] naar grief III. Ook het hof verwijst naar hetgeen in het kader van grief III 

is overwogen. De grieven falen. 

3.9.  

De grieven VII, VIII en IX keren zich tegen rechtsoverweging 4.4 en tegen het voorbij gaan door de voorzieningenrechter 

aan de rol van Google en het verweer dat [ Appellant ] Google had moeten dagvaarden. Het hof verwijst op dit punt naar 

hetgeen hiervoor is overwogen naar aanleiding van grief II. Ook deze grieven falen. 

3.10.  

In de grieven X en XI, die de rechtsoverwegingen 4.6, 4.7 en 4.3 betreffen, betwist [ Appellant ] de aannemelijkheid van de 

schade. Zoals reeds is overwogen, acht ook het hof echter voldoende aannemelijk dat de weergave op de 

zoekresultatenpagina Zwartepoorte schade berokkent. De overgelegde verklaringen bieden daarvoor voorshands 

voldoende steun. Dat niet is vast te stellen dat de geruchten zijn veroorzaakt door de zoekresultaten, acht het hof niet 

relevant. Ook indien er reeds geruchten waren en mensen vervolgens gaan zoeken via Google, is aannemelijk dat dit 

schade oplevert. De grieven zijn ongegrond. 

3.11.  

Met betrekking tot grief XII, over de wetenschap van de geoefende internetgebruiker en gericht tegen 3.3, verwijst het hof 

naar het in het kader van grief II overwogene. Grief XII faalt op dezelfde grond. 

3.12.  

De grieven XIII en XIV keren zich tegen de rechtsoverwegingen 2.4 en 2.3 en bevatten de klacht dat de zoekresultaten en 

de website te beperkt zijn geciteerd. Wat daar van zij, wanneer wordt uitgegaan van uitgebreidere citaten, zoals door 

[ Appellant ] wenselijk wordt geacht, maakt dat de beoordeling niet anders. De grieven worden verworpen. 

3.13.  

Dit geldt ook voor de tegen rechtsoverweging 4.7 gerichte grief XV. Deze grief heeft geen zelfstandige betekenis naast 

hetgeen hiervoor reeds is overwogen. 

3.14.  

De grieven XVI en XVIII bevatten de klacht dat [ Appellant ], op grond van de werkwijze van Google, niet op voorhand kan 

uitsluiten dat de zoekmachine een zoekresultaat weergeeft waarin de onjuiste indruk wordt gewekt dat Zwartepoorte failliet 

is en dat het dictum, waarin hij wordt verplicht de zoekresultaten van Google verwijderd te houden, executiegeschillen ten 
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gevolge heeft. [ Appellant ] leest het dictum echter te ruim. Hij diende zijn website aan te passen en aangepast te houden, 

hetgeen mede in het licht van rechtsoverweging 4.8, eerste zin, van het bestreden vonnis, niet inhoudt dat hij zijn website 

en de zoekresultaten in de gaten moet houden, maar slechts dat hij gehouden is de aanpassing van de website niet weer 

ongedaan te maken. Dit betekent dat ook de grieven XVI en XVIII niet slagen. 

3.15.  

Nu de grieven niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis, zal dit worden bekrachtigd. Daarmee faalt ook 

grief XVII, waarmee [ Appellant ] opkomt tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. Ook in hoger beroep dient 

[ Appellant ] de proceskosten te dragen. Grief XIX, ten slotte, is een algemene grief die zelfstandige betekenis mist. 

4. Beslissing 

Het hof: 

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 

[kostenveroordeling] 

Met noot van A.R. Lodder[1.]

Noot 

1.  

Door selectief knippen en plakken in teksten kun je een werkelijkheid creëren die juist lijkt maar het in het geheel niet is. De 

volgende zin is ontleend aan mijn bijdrage ‘Schadelijke of ongewenste informatie op sociale netwerksites’ uit 

Computerrecht van vorig jaar: 

“A.R. Lodder …. een veroordeelde pedofiel … gewetenloos andere mensen in het verderf stort, alleen om geld”[2.] 

Niet een aangename wijze om getypeerd te worden. Dergelijke verdraaiingen zijn regelmatig bij de zoekresultaten van 

Google terug te vinden. Als je hierdoor schade lijdt of anderszins hinder ondervindt, kun je proberen deze informatie van 

internet te laten verwijderen. In mijn voorbeeld kan ik de bron aanpakken (Kluwer) of ik kan de veroorzaker (Google) 

benaderen. Voor beide is wat te zeggen. 

2.  

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd om van een aanbieder aanpassing van rechtmatige informatie te verlangen omdat 

een derde partij (Google) deze informatie in zoekresultaten in een bedenkelijke context plaatst. Deze annotatie draait om 

een dergelijk geval. Het autobedrijf Zwartepoorte geeft aan schade te ondervinden doordat na het invoeren van de 

zoektermen ‘Zwartepoorte’ en ‘failliet’ in Google de volgende zoekresultaten bovenaan de lijst treffers verschijnen: 

“zwartepoorte bedrijven.klup.nl — Informatie en meningen over … 

Volledige naam: Zwartepoorte Specialiteit: BMW … Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het 

motorhuis. Ik heb bij Boot Rialto gewerkt… 

zwartepoorte.bedrijven.klup.nl/ - 12k — In cache — Gelijkwaardige pagina’s” 

En daaronder: 

“zwartepoorte bedrijven.klup.nl — Informatie en meningen over … 

Ik wil graag de ervaringen weten van anderen met Zwartepoorte te Roosendaal… Dit bedrijf is failliet verklaard, het is 

overgenomen door het motorhuis. Ik…” 

3.  

Zwartepoorte verzoekt aan de beheerders van de klup.nl verschillende malen om de informatie aan te passen. In tijden van 

crisis wordt in de autobranche, en waarschijnlijk ook elders, regelmatig gezocht op een bedrijfsnaam in combinatie met de 

term failliet. In dit geval ontstaan de ongelukkige zoekresultaten doordat op de site klup.nl reacties van gebruikers staan 

die, blijkbaar, over andere bedrijven gaan. Een kleine aanpassing blijkt voldoende, maar de beheerders reageren niet op 

de verzoeken, waarna een rechtszaak volgt. 

4.  

Het probleem in deze zaak is dat de beheerders van klup.nl zijn blijven hangen in de, op zichzelf niet onbegrijpelijke, 

verontwaardiging over het verzoek van Zwartepoorte. Arnoud Engelfriet[3.] typeerde de beheerders zeer treffend als de 

Zutphense juffrouw van de 21ste eeuw.[4.] Deze dame was zo verontwaardigd over een verzoek midden in de nacht om de 
hoofdkraan uit te draaien dat ze dit in eerste instantie weigerde te doen. Ze deed het uiteindelijk wel, maar een partij leer in 

de kelder liep forse waterschade op. Het was een kleine moeite geweest om direct de hoofdkraan uit te draaien, net als het 

voor klup.nl — ook volgens eigen zeggen — een kleine moeite was geweest om aan het verzoek van Zwartepoorte 
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tegemoet te komen. 

5.  

Op 13 mei 2009 vonnist de voorzieningenrechter in Amsterdam in het voordeel van Zwartepoorte.[5.] Klup.nl diende de site 
aan te passen omdat ze — kortweg — door de site zo in te richten dat deze hoog scoort een eigen verantwoordelijkheid 

hebben (4.4), ze door niet op het verzoek in te gaan maatschappelijk onbetamelijk handelen (4.5), Zwartepoorte schade 

leed (4.6) en de vrijheid van meningsuiting niet opweegt tegen de schade (4.7). 

6.  

Het beroep dient twee jaar later en het hof bekrachtigt de kortgedinguitspraak. De grieven worden vrij eenvoudig terzijde 

geschoven. Zo wordt betoogd dat klup.nl de site niet zo inricht dat deze hoog in Google scoort, terwijl ze op hun site zelf 

aangeven dit wel te doen (r.o. 3.5). Ook wordt aangevoerd dat klup.nl “aanzienlijke kosten en moeite heeft moeten 

getroosten”, terwijl hij “heeft ter zitting in eerste aanleg kennelijk zelf laten weten dat hij met een geringe ingreep de 

zoekresultaten (voor de toekomst) kon beïnvloeden.” Een sterke aanwijzing om onzorgvuldigheid op grond van de 

Kelderluik-criteria aan te nemen:[6.] bezwaarlijkheid van de te nemen maatregelen is gering. Voorts: het is waarschijnlijk 
dat gebruikers de informatie niet juist plaatsen, de kans dat daardoor schade ontstaat is niet heel klein en de gevolgen 

kunnen ernstig zijn. 

7.  

Interessant is het in hoger beroep aangevoerde argument dat “iedere gemiddelde internetgebruiker wel weet dat Google 

alleen maar citaten doorgeeft”. Bovendien werd na doorklikken direct de context duidelijk. Probleem is hier dat niet iedere 

internetgebruiker gemiddeld is en schade juist ontstaat door de groep ‘onder het gemiddelde’. Het hof overweegt (3.6) 

terecht: 

“Ook als dit juist is, neemt dit echter niet weg dat van het bovenaan de resultatenpagina verschijnen van het 

onderhavige zoekresultaat onmiskenbaar de suggestie uitgaat dat de vermelding van het failliete bedrijf betrekking 

heeft op Zwartepoorte, ook al weet een internetgebruiker in theorie mogelijk wel dat het losse citaten kan betreffen. 

Niet iedere internetgebruiker zal vervolgens doorklikken.” 

8.  

In wezen is het enige verweer dat ook in eerste aanleg werd aangevoerd niet echt overtuigend, het beroep van de 

beheerder van klup.nl op de vrijheid van meningsuiting. Dit recht is uiteraard niet absoluut. Als ik mijn rechtmatige ‘mening’ 

zo uit dat anderen daar last van ondervinden doordat ik bijvoorbeeld heel hard op straat sta te schreeuwen, dan kan ik 

blijven schreeuwen dat ik mijn mening mag uiten maar ook mijn stemvolume dempen.[7.] De door Klup.nl voorgestelde 
oplossing (en uiteindelijk meen ik ook doorgevoerde) doet overigens nog steeds recht aan de vrijheid, en heeft iets 

elegants. De letter ‘o’ vervangen door cijfer ‘0’ (Zwartep00rte) en de letter ‘l’ door het cijfer ‘1’(fai11iet). Waarom ze dit niet 

gelijk gedaan hebben, heeft te maken met de eerder aangegeven verontwaardiging en geloof in eigen gelijk. 

9.  

Een punt dat niet expliciet aan bod komt, maar de zaak naar mijn mening geheel doet doorslaan in het voordeel van 

Zwartepoorte is dat de bij de bedrijfsinformatie geplaatste reacties gemodereerd worden. Het is dus niet het open riool 

waar internet wel mee vergeleken wordt. Een brief die het bedrijf op internet heeft geplaatst is veelzeggend: “Wij 

vermelden geen nadere info over het bedrijf en helaas hebben er nog geen bezoekers een reactie op Zwartep00rte 

achtergelaten. Daarom laten wij, in een aparte kolom, een aantal reacties zien mensen op andere bedrijven. Op onze site 

is dit onderscheid heel duidelijk.”[8.] Waarom zou je reacties over een ander bedrijf bij in dit geval Zwartepoorte plaatsen? 
Voor mij een onbegrijpelijke keuze, die (conditio sine qua non!) aansprakelijk maakt voor eventuele schade vanwege 

schending van de zorgvuldigheidsnorm. De site lijkt dit beleid inmiddels te hebben aangepast, want ik zie veel bedrijven 

waar geen reactie bij is geplaatst (en dus ook niet reacties over andere bedrijven aan zijn toegevoegd). Een verstandige 

beleidswijziging. 

10.  

Dit arrest zal er niet toe leiden dat aanbieders van content hun handen vol krijgen aan allerhande verzoeken om informatie 

aan te passen om ongunstige zoekresultaten te voorkomen. Daarvoor is de zaak te specifiek. In bijzondere gevallen kan 

het echter zo zijn dat rechtmatige informatie dient te worden aangepast om daaruit volgende hinderlijke zoekresultaten bij 

Google. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk direct bij Google aan te kloppen. 

11.  

Een mooie toets formuleerde de rechter in eerste aanleg: “(..) wanneer door de inrichting van de website bij zoekresultaten 

voor degene die op de die website wordt genoemd schade ontstaat en de benadeelde de websitehouder verzoekt die 

schade op te heffen, zal moeten worden bezien wat het zwaarste weegt, de vrijheid van meningsuiting van de 
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Voetnoot 

[1.] Arno R. Lodder is hoogleraar internet governance and regulation aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling 

Transnational Legal Studies, CLI — Centre for Law & Internet). 

[2.] A.R. Lodder, ‘Computerrecht, Schadelijke of ongewenste informatie op sociale netwerksites’, CR 2010/72. 

[3.] In de pauze van een aan de VU verzorgd college. Overigens lijkt een zekere Piet in reactie op een blog van 

Engelfriet over deze zaak in eerste aanleg deze parallel geïntroduceerd te hebben, zie 

http://blog.iusmentis.com/2009/05/28/website-aansprakelijk-voor-google-samenvatting-2/. 

[4.] HR 10 juni 1910, W 9038; zie ook G.E. van Maanen, de Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van 

Lindebaum, Ars Aequi 1995. 

[5.] Zie voor een goede noot over deze zaak Dylan Griffiths, Mediaforum 2009-7/8, p. 305-308. 

[6.] HR 5 november 1965, NJ 1966/136. 

[7.] HR 12 maart 2004 (XS4ALL/Ab.fab), Mediaforum 2004, 16(4):131-133, m.nt. A.R. Lodder. 

[8.] www.miljoenhuizen.nl/details/blog/424/Advocaten-maken-zich-belachelijk.
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websitehouder of de schade van de benadeelde.” In deze zaak weegt de schade duidelijk zwaarder dan de vrijheid om 

reacties van derden over een heel ander onderwerp te handhaven. 
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