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DEEL A 
Inleiding en feitelijk kader

Zoekmachines en andere (geautomatiseerde) zoeksystemen zijn essentieel voor 
de informatiefunctie van internet. Toch is bepaald niet evident wat ze precies 
met door contentaanbieders beschikbaar gemaakte (open) content mogen doen. 
In deze dissertatie staat daarom de volgende vraag centraal: Hoe kan meer dui-
delijkheid worden verkregen over welke verrichtingen van zoeksystemen ten 
aanzien van via internet beschikbare open content in een concrete situatie zijn 
toegestaan?

Het onderzoek heeft betrekking op de verrichtingen van zoeksystemen met 
open content, dat wil zeggen vrij beschikbare content die niet beschermd is door 
effectieve technische beschermingsmaatregelen. Daarbij kan men denken aan 
websites die mensen kunnen bekijken zonder bijvoorbeeld een wachtwoord te 
hoeven invoeren. Voorbeelden zijn de websites van de Nederlandse Spoorwe-
gen, Wikipedia en Youtube. Zowel aanbieders als afnemers hebben belang bij 
een zo groot mogelijke toegankelijkheid van open content voor het publiek, en 
daarmee belang bij toegankelijkheid van die content voor zoeksystemen. Om 
eindgebruikers (mensen die een website op hun scherm bekijken) te kunnen 
verwijzen naar relevante informatie, moeten zoeksystemen eerst zelf de beschik-
baar gemaakte open content opvragen en intern verwerken, voordat ze in hun 
zoekresultaten naar die content kunnen verwijzen. Voor aanbieders is toegang 
voor zoeksystemen eveneens van belang. Content die niet toegankelijk is voor 
zoeksystemen, kan immers ook niet worden getoond in de zoekresultaten van 
een zoeksysteem en is dus voor afnemers heel moeilijk te vinden. Aanbieders 
van open content willen die content echter ook beschermen tegen door hen 
ongewenste wijzen van gebruik van hun content. Als die bescherming te wensen 
overlaat, kunnen aanbieders ertoe overgaan hun content te beschermen met 
bijvoorbeeld een wachtwoord. De content is dan ‘gesloten’, dus verminderd toe-
gankelijk voor het publiek. Er is dus een spanningsveld tussen de belangen van 
aanbieders om hun content te beschermen en het belang van internet als infor-
matiebron daaraan gekoppeld het belang van toegang voor zoeksystemen tot via 
internet beschikbare content. 

Ter beantwoording van de centrale vraag heb ik eerst besproken hoe internet 
werkt en hoe zoeksystemen een rol vervullen bij het vinden van relevante in-
formatie (hoofdstuk 2). Daarna kwam aan de orde of door toepassing van de 
bestaande regels van auteurs- en databankenrecht duidelijk kan worden welke 
verrichtingen met zoeksystemen in een concreet geval zijn toegestaan (hoofd-
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stukken 3 en 4). Tot slot heb ik onderzocht of aanbieders en afnemers langs 
contractuele weg meer duidelijkheid kunnen bewerkstelligen over wat afnemers 
nu met via internet beschikbare open content mogen doen (hoofdstuk 5 tot en 
met 8). De nadruk lag daarbij op verrichtingen van zoeksystemen. 

De uitgebreide bespreking van de technische en functionele werking van in-
ternet en zoeksystemen in hoofdstuk 2 draagt bij aan het identificeren van de 
problemen die in de praktijk optreden en waar de uitleg van rechtsregels de 
wereld kan ordenen. De beschrijving van internet als het milieu waarbinnen 
de aanbieder van content, de eindgebruiker en (de exploitant van) het zoeksys-
teem opereren, mondt uit in een reeks uitgangspunten over de werking van 
internet en zoeksystemen. Deze analyse bracht onder meer aan het licht dat het 
opvragen van content technisch gezien niets anders is dan het doen van een ver-
zoek tot het toesturen van content. Het bekijken van een website is met andere 
woorden alleen mogelijk wanneer de contentaanbieder deze content eerst heeft 
toegestuurd aan de computer van de afnemer. Ook zoeksystemen kunnen alleen 
naar content verwijzen als die content eerst is toegestuurd door de aanbieder. 
Een ander belangrijk punt is dat contentaanbieders bij het toesturen van open 
content (bijna) niet kunnen bewerkstelligen dat hun open content wel aan eind-
gebruikers, maar niet aan zoeksystemen wordt toegestuurd. Aanbieders die het 
opvragen of verwerken van hun content door zoeksystemen willen beperken of 
reguleren, zullen dus hun toevlucht moeten zoeken in maatregelen van meer 
juridische aard. Zoeksystemen zijn vooralsnog niet goed in staat om op zoda-
nige wijze natuurlijke taal te verwerken dat ze bij hun verrichtingen rekening 
kunnen houden met uitingen in natuurlijke taal die aanbieders op hun website 
plaatsen. 

Voordat een zoeksysteem eindgebruikers naar relevante informatie kan ver-
wijzen, vindt er interactie plaats tussen het zoeksysteem en de aanbieder van 
content. In de interactie tussen contentaanbieders, (exploitanten van) zoeksyste-
men en eindgebruikers kunnen vier fasen worden onderscheiden. In fase 0 van 
het model maakt de aanbieder content beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen 
eindgebruikers content bekijken. In fase 1 verzamelt het zoeksysteem content. 
Daartoe vraagt het zoeksysteem content op bij de computer van de aanbieder. 
Dat gebeurt met behulp van zogenoemde zoekbots. Deze content wordt vervol-
gens intern verwerkt (ook wel ‘indexeren’ genoemd) in het zoeksysteem. Pas 
daarna kan het zoeksysteem worden aangeboden aan het publiek (fase 3). Eind-
gebruikers raadplegen dan het zoeksysteem. Ze voeren bijvoorbeeld zoektermen 
in bij http://www.google.nl. Het zoeksysteem geeft vervolgens zoekresultaten 
weer. In fase 4 kunnen eindgebruikers de content ten slotte op hun beeldscherm 
bekijken na te hebben geklikt op een zoekresultaat. Hoewel door de studie heen 
ook de positie van eindgebruikers aan de orde komt, gaat het in deze studie 
vooral om de verhouding tussen contentaanbieders en (exploitanten van) zoek-
systemen. 
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DEEL B 
Zoeksystemen en bescherming door auteursrecht en databankenrecht

Om het publiek van een zoeksysteem te laten profiteren, moet het zoeksysteem 
mogelijk verrichtingen plegen die op grond van auteurs- of databankrecht zijn 
voorbehouden aan een rechthebbende. Voor de toepassing van zoeksystemen is 
dus van belang dat vooraf bekend is voor welke verrichtingen met de aangebo-
den content toestemming is vereist van de rechthebbende. In DEEL B van deze 
studie heb ik daarom onderzocht of het Nederlandse auteursrecht (hoofdstuk 
3) en databankenrecht (hoofdstuk 4), zoals vastgelegd in de Auteurswet (Aw) en 
Databankenwet (Dw), voldoende aanknopingspunten bieden voor de beoorde-
ling of in een concreet geval toestemming vereist is van de rechthebbende voor 
verrichtingen van zoeksystemen.

Mijns inziens bieden het auteurs- en databankenrecht onvoldoende duide-
lijkheid over de vraag of in een concreet geval toestemming vereist is voor 
verrichtingen van zoeksystemen. Ondanks de regelmatige stroom jurispru-
dentie van het Hof van Justitie blijven er nog veel vragen bij de toepassing van 
de auteursrechtelijke en databankenrechtelijke regels op de verrichtingen van 
zoeksystemen. Niet duidelijk is bijvoorbeeld onder welke omstandigheden voor 
het kennisnemen van open content met zoeksystemen toestemming van de 
auteursrechthebbende of de producent van een databank vereist is. Meer in het 
bijzonder blijft onduidelijk onder welke omstandigheden het opvragen van con-
tent uit een databank als opvraging van substantiële of niet-substantiële delen in 
de zin van artikel 2 Dw kwalificeert. Indien het gaat om het herhaald en systema-
tisch opvragen van niet-substantiële delen uit een databank in de zin van artikel 
1 Dw, moet bovendien worden nagegaan of dat cumuleert in het opvragen of her-
gebruik van een substantieel deel van de databank. Of hiervan sprake is, hangt 
grotendeels af van de concrete feiten en omstandigheden en blijft dus vooraf 
moeilijk voorspelbaar. 

Toepassing van auteursrecht op de interne verwerking van content met een 
zoeksysteem laat eveneens vragen onbeantwoord. Zo blijft onduidelijk aan 
welke vereisten (tijdelijke) kopieën die zoeksystemen maken voor de interne 
verwerking van content precies moeten voldoen om onder de exceptie voor 
de tijdelijke kopie in de zin van artikel 13a Aw te kunnen worden gebracht. De 
uitkomst is mede afhankelijk van nog niet uitgekristalliseerde definities uit de 
Auteursrechtrichtlijn en van de toepassing van de zogenoemde ‘driestappen-
toets’, die per concreet geval een andere uitkomst kan geven.
Toepassing van de regels van databankenrecht geeft geen eenduidig antwoord 
op de vraag of de interne verwerking van content uit een databank door een 
zoeksysteem als hergebruik van substantiële of niet-substantiële delen in de 
zin van artikel 2 Dw kwalificeert. Of voor interne verwerking toestemming van 
de rechthebbende is vereist, hangt ook samen met de werkwijze van een zoek-
systeem in een concreet geval. Daarom is de uitkomst daarvan vooraf moeilijk 
voorspelbaar.
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Bij de presentatie van hun zoekresultaten tonen zoeksystemen vaak een sa-
menvatting en een verwijzing naar de oorspronkelijke website. Of, en in welke 
omstandigheden een exploitant van een zoeksysteem in een concreet geval een 
beroep kan doen op de citaatexceptie van artikel 15b Aw, is nog niet duidelijk. 
Onder welke omstandigheden het presenteren van zoekresultaten uit een data-
bank herhaald en systematisch hergebruik van niet-substantiële delen van die 
databank in de zin van artikel 2 Dw is, is evenmin duidelijk. 

De vraag rijst in hoeverre met het ter beschikking stellen van open content 
via internet reeds (impliciet) toestemming wordt verleend voor bepaalde ver-
richtingen met die content. Argumenten daarvoor zijn de centrale functie die 
zoeksystemen vervullen bij het vinden van via internet beschikbare informatie 
en de omstandigheid dat aanbieders content op verzoek zelf toesturen aan 
alle afnemers (dus ook aan zoeksystemen), alsmede het feit dat open content 
beschikbaar wordt gemaakt teneinde door afnemers te worden waargenomen. 
Noch de Aw noch de Dw geeft echter praktische handvatten om de reikwijdte 
van eventuele impliciete toestemming te beoordelen. Daarbij komt nog dat men 
niet alle zoeksystemen over één kam kan scheren. Zo wordt content opgevraagd 
met heel verschillende doelstellingen. Ook de hoeveelheid en aard van de opge-
vraagde content kan sterk verschillen. Algemene zoekmachines zoals Google 
verzamelen zoveel mogelijk content uit zoveel mogelijk bronnen. Gespeciali-
seerde zoeksystemen, zoals het systeem van de huizenwebsite jaap.nl, vragen 
alleen content op over een bepaald onderwerp (in dit geval huizen) en/of content 
uit een beperkt aantal bronnen. In de literatuur is daarom wel onderscheid ge-
maakt tussen algemene zoekmachines en gespecialiseerde zoeksystemen. Naar 
mijn mening is dit onderscheid niet goed werkbaar: het zijn uiteindelijk de ver-
richtingen van een zoeksysteem die ertoe doen voor de aanbieder, niet het type 
zoeksysteem dat de content opvraagt. De reikwijdte van de toestemming die een 
aanbieder wil verlenen, zal dus eerder samenhangen met de verrichtingen van 
een zoeksysteem. Of impliciete toestemming kan worden aangenomen en hoe 
ver verleende toestemming reikt, kan echter niet met toepassing van de regels 
voor auteurs- en databankenrecht worden beantwoord. 

Aanbieders en afnemers van content die vooraf duidelijkheid willen hebben 
over welke verrichtingen zoeksystemen mogen plegen, komen met toepas-
sing van auteurs- en databankenrecht alleen nog niet veel verder. Ondanks het 
ruime toepassingsbereik van de regels van auteurs- en databankenrecht is mijns 
inziens namelijk onvoldoende duidelijk welke verrichtingen met via internet 
aangeboden open content in een concrete situatie zijn toegestaan. Dat geldt in het 
bijzonder voor verrichtingen van zoeksystemen. Dit alles leidt tot rechtsonzeker-
heid. 

DEEL C 
Contractenrecht 

In DEEL C (hoofdstuk 5 tot en met 8) heb ik onderzocht of onduidelijkheden over 
wat zoeksystemen met open content mogen doen, kunnen worden weggeno-
men door een contractuele benadering te kiezen. Meer in het bijzonder heb ik 
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onderzocht of het mogelijk is om binnen het bestaande kader van regelgeving 
afspraken te maken over open content die meer toegesneden zijn op de wensen 
van aanbieders en afnemers.

In hoofdstuk 5 komt aan de orde wat de redenen zijn om voor een contractuele 
benadering te kiezen. Een dergelijke benadering kan meer rechtszekerheid 
bieden bij het verduidelijken van wat wel en niet mag met aangeboden open 
content dan een op het auteurs- en databankenrecht geënte benadering. Het 
contractenrecht biedt een flexibele maatoplossing voor concrete situaties die 
complex en divers zijn. Door de gemaakte afspraken kunnen vooraf in plaats van 
achteraf de grenzen worden bepaald. Het maken van afspraken tussen partijen 
kan nuttig zijn in aanvulling op het inroepen van exclusieve rechten. Partijen 
kunnen ook onzekerheden over de reikwijdte van auteurs- en databankenrecht 
wegnemen door afspraken te maken over wat afnemers, in het bijzonder zoek-
systemen in een concreet geval met de content mogen doen. Naar mijn mening 
is het eveneens mogelijk en zinvol om afspraken met betrekking tot het gebruik 
van content te maken als niet vaststaat dat de aanbieder rechten uit hoofde van 
auteurs- of databankenrecht kan laten gelden. De aanbieder stelt immers zijn 
computersysteem open opdat de afnemer de voor hem relevante content kan 
opvragen. Indien de aanbieder zou besluiten de content niet meer aan te bieden, 
ontbeert de afnemer toegang tot de betreffende content.  
In hoofdstuk 5 heb ik tevens een aantal wijzen voor het verbinden van voorwaar-
den aan open content geïdentificeerd die op dit moment in de praktijk door 
contentaanbieders worden gebruikt. 

Hoofdstuk 6 geeft het juridisch kader voor de totstandkoming van overeen-
komsten langs elektronische weg. Vanzelfsprekend zijn ook bij het maken van 
afspraken over open content de gewone regels voor aanbod en aanvaarding 
van toepassing. Voor iedere situatie moet steeds worden bezien of de gedragin-
gen van partijen als aanbod, respectievelijk aanvaarding te kwalificeren zijn, 
waarbij de verwachtingen van partijen over en weer maatgevend zijn. Sommige 
criteria in verband met de totstandkoming van overeenkomsten worden langs 
elektronische weg iets anders ingevuld. Toepassing van de genuanceerde ont-
vangsttheorie in elektronische context brengt mee dat het werkingsmoment 
van het beschikbaar stellen van content in beginsel samenvalt met het moment 
dat de content binnenkomt op het computersysteem van de afnemer. Daardoor 
is er geen ruimte voor een uitzondering op de genuanceerde ontvangsttheorie 
indien bijvoorbeeld (een deel van) de verklaring in te kleine letters of onduide-
lijk op een webpagina is geplaatst. Naar mijn mening is een uitzondering op de 
genuanceerde ontvangsttheorie wel mogelijk indien een verklaring de afnemer 
niet heeft bereikt omdat hij gebruikmaakte van een zoekbot en de mededeling 
niet geschikt was voor zoekbots, terwijl de aanbieder er wel van op de hoogte 
moest zijn dat de afnemer gebruikmaakte van een zoekbot. In dergelijke om-
standigheden bereikt een verklaring de afnemer niet. 
Naar mijn mening strekken de in artikel 6:227b en 6:227c BW neergelegde infor-
matieplichten zich niet uit tot overeenkomsten die enkel betrekking hebben op 
handelingen en verrichtingen ten aanzien van de content waarbij van de afne-
mer geen financiële tegenprestatie wordt gevraagd.
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Bij de beantwoording van de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand 
komt in een concrete situatie zijn de verwachtingen die partijen redelijkerwijs 
over en weer mogen hebben bepalend. Om een normatieve beoordeling van die 
verwachtingen mogelijk te maken, heb ik in hoofdstuk 6 een aantal veel voor-
komende gezichtspunten voor de invulling van die maatstaf geïnventariseerd. 
Omdat de omstandigheden van het geval bepalend zijn, is deze inventarisatie 
indicatief van aard.

Aan de hand van die gezichtspunten en het interactiemodel uit hoofdstuk 2 heb 
ik vervolgens in hoofdstuk 7 en 8 voor de in hoofdstuk 5 genoemde situaties on-
derzocht of rechtsgeldig een overeenkomst tot stand kan komen. 
In hoofdstuk 7 stond de vraag centraal of tussen partijen stilzwijgend een over-
eenkomst tot stand komt met betrekking tot het gebruik van de content (door 
mij de ‘0-situatie’ genoemd). Indien de aanbieder niet expliciet voorwaarden 
aan het gebruik verbindt, kan tussen partijen in beginsel geen overeenkomst tot 
stand komen. Er kan namelijk geen bepaalbaar aanbod worden geconstrueerd 
uit het enkele beschikbaar maken en op verzoek toesturen van open content. 
Het is immers niet duidelijk welke voorwaarden voor het gebruik van content 
precies onderdeel zouden moeten uitmaken van een dergelijk aanbod. 

In hoofdstuk 8 heb ik onderzocht of in de in hoofdstuk 5 geïnventariseerde 
wijzen van het verbinden van voorwaarden aan open content een rechtsgeldig 
aanbod ligt besloten dat door afnemers stilzwijgend wordt aanvaard. Naast het 
aanbod tot aangaan van een click-wrap-overeenkomst, dat betrekking heeft op 
gesloten content, zijn de volgende voorbeelden van het verbinden van voorwaar-
den aan open content onderzocht:

 − het plaatsen van een wegklikbare mededeling dat gebruik van content aan 
voorwaarden onderhevig is bij het eerste bezoek aan de website;

 − plaatsing van gebruiksvoorwaarden op alle pagina’s van een website met open 
content;

 − verwijzing naar gebruiksvoorwaarden die op één pagina van een open content 
website staan;

 − toevoeging van een no robots clause volgens de Robots Exclusion Standard aan de 
website;

 − toevoeging van een ACAP.txt-bestand aan de website; en
 − een combinatie van no robots clause en voorwaarden in natuurlijke taal.

Voor elke situatie ben ik nagegaan wat de juridische kwalificatie is van de gedra-
gingen die partijen op zich nemen in het proces van interactie dat plaatsvindt bij 
het opvragen van open content. Dit heb ik zowel voor de situatie dat de afnemer 
een eindgebruiker (‘menselijke met webbrowser) is gedaan als voor de situatie 
dat de content wordt opgevraagd met behulp van zoekbots van zoeksystemen. 
Daartoe heb ik de gezichtspunten uit hoofdstuk 6 geconcretiseerd voor het ver-
binden van voorwaarden aan via internet beschikbare open content.

Uit de analyse van de verschillende in de praktijk gangbare wijzen van het ver-
binden van voorwaarden in hoofdstuk 8 blijkt dat veel van de manieren waarop 
aanbieders momenteel voorwaarden aan het gebruik van open content (trachten 
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te) verbinden, geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand doen komen. Een over-
eenkomst is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. 
Voor de totstandkoming van een overeenkomst bij eindgebruikers is het plaat-
sen van een wegklikbare mededeling het meest kansrijk. Websites met een 
wegklikbare mededeling zijn echter minder gemakkelijk toegankelijk en daar-
mee minder aantrekkelijk voor bezoekers van een website. 
Bij het plaatsen van voorwaarden op elke webpagina komt minder gemakkelijk 
een overeenkomst tot stand. Deze wijze van het verbinden van voorwaarden 
heeft vaak het karakter van toestemming onder voorwaarden. Een rechtsgeldig 
aanbod is eerder mogelijk bij een wat meer uitgebreide verklaring, zoals ‘door 
het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat X niet aansprakelijk is 
voor eventuele schade in verband met het gebruik van deze website’. Dit soort 
verklaringen is in de praktijk vaak moeilijk vindbaar voor afnemers. De strenge 
eisen die aan gerechtvaardigd vertrouwen bij stilzwijgende aanvaarding wor-
den gesteld, brengen dan mee dat aanbieders niet snel gerechtvaardigd mogen 
vertrouwen op aanvaarding van een aanbod doordat afnemers verder gaan met 
opvragen. 
Een verwijzing naar elders beschikbare voorwaarden moet voldoende bepaal-
baar zijn om een rechtsgeldig aanbod te kunnen aannemen. Een enkel symbool, 
of één woord, zoals disclaimer, duidt niet op een bepaalbaar aanbod. De verwij-
zing naar de voorwaarden en de voorwaarden zelf moeten voldoende kenbaar 
zijn voor afnemers. Voor een rechtsgeldig aanbod moet de verwijzing naar de 
voorwaarden ook daadwerkelijk en direct verwijzen naar de voorwaarden. Ook 
moet uit de verwijzing en de voorwaarden duidelijk blijken wat de status is van 
elk document. Anders kan verwarring ontstaan en is er onvoldoende bepaal-
baarheid voor het aannemen van een rechtsgeldig aanbod.

Het verbinden van voorwaarden aan verrichtingen van zoekbots ten aanzien 
van open content is minder kansrijk dan bij eindgebruikers. De meeste wegklik-
bare mededelingen kunnen momenteel niet adequaat door zoekbots worden 
verwerkt. Verklaringen in natuurlijke taal kunnen door zoekbots niet als begrij-
pelijk teken worden waargenomen. Een aanbieder die voorwaarden stelt aan 
verrichtingen van zoekbots, kan weten dat voorwaarden in natuurlijke taal niet 
door zoekbots kunnen worden verwerkt. Indien de aanbieder dus voorwaarden 
of een verwijzing naar voorwaarden plaatst op alle pagina’s van een website, 
bereikt deze verklaring de gebruiker van de zoekbot niet. Mijns inziens komt 
het niet bereiken van een tot gebruikers van zoekbots gerichte verklaring in 
natuurlijke taal in beginsel voor risico van de contentaanbieder. Ook als een der-
gelijke verklaring de exploitant van een zoeksysteem toch bereikt in de zin van 
artikel 3:37 lid 3 BW, acht ik het in beginsel niet mogelijk dat exploitanten van 
zoeksystemen voorwaarden in natuurlijke taal over verrichtingen van zoekbots 
stilzwijgend aanvaarden doordat hun zoekbot verder gaat met opvragen na het 
passeren van een aanbod van de afnemer.

De momenteel in de praktijk gebruikte wijzen van het verbinden van voor-
waarden in natuurlijke taal aan het gebruik van open content zijn kortom 
onvoldoende gericht op zoekbots van zoeksystemen. Voor de totstandkoming 
van een rechtsgeldige overeenkomst zou de verwijzing naar voorwaarden in ma-
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chine interpretable-formaat moeten worden gedaan. Met name voor afspraken over 
praktische aspecten van het gebruik van zoekbots, zoals over de gebruikte capa-
citeit en resources, zijn voorwaarden in machine interpretable-formaat geschikt. De 
meeste door mij onderzochte voorwaarden in machine interpretable-formaat zijn 
evenwel geen maatregelen van juridische aard en niet op rechtsgevolg gericht. 
Een uitzondering is het ACAP-protocol, dat mede is ontwikkeld voor juridische 
doeleinden. Het verder opvragen van content na het opvragen van een ACAP.
txt-bestand leidt daarom mijns inziens wél tot een rechtsgeldige overeenkomst 
tussen de aanbieder en de zoekbot die geprogrammeerd is om ACAP-bestanden 
op te vragen. 

Er is minder aanleiding voor het aannemen van een overeenkomst indien de 
aanbieder een combinatie van natuurlijke taal en no robots clauses hanteert. 
Een uitzondering vormt het in machine interpretable-formaat verwijzen naar 
elders beschikbare juridische voorwaarden, mits uit de tekst en strekking 
ondubbelzinnig blijkt welke voorwaarden van toepassing zijn. De machine inter-
pretable-verwijzing naar Creative Commons-licenties is daarvan een voorbeeld. 

DEEL D 
Slotbeschouwing

Toepassing van het auteursrecht en het databankenrecht laat rechtsonzekerheid 
in stand met betrekking tot de vraag wat zoeksystemen precies met aangeboden 
content mogen doen. Contracteren over wat afnemers met content mogen doen, 
heeft als voordeel dat partijen minder afhankelijk zijn van onduidelijkheden 
over de precieze reikwijdte van auteurs- en databankenrecht. Voorts is contrac-
teren efficiënt en geeft het partijen ruimte om recht doen aan de wederzijdse 
belangen.

Binnen zekere grenzen kan door stilzwijgende aanvaarding een rechtsgeldige 
overeenkomst tot stand komen met betrekking tot het gebruik van via internet 
beschikbare open content door menselijke gebruikers. Vooralsnog geldt dit 
slechts in beperkte mate wanneer de content wordt opgevraagd met zoekbots 
van zoeksystemen. Aangezien afspraken over verrichtingen van zoeksystemen 
ten aanzien van open content voor aanbieders en afnemers wel van belang zijn, 
zullen ze naar alternatieven moeten zoeken om op rechtsgeldige wijze afspraken 
te kunnen maken. Een aanzet hiertoe wordt al geboden door het ACAP-protocol 
en het systeem van Creative Commons-licenties. Op basis van het in deze dissertatie 
geschetste juridisch kader voor het maken van afspraken over de verrichtingen 
van zoeksystemen kan nu gewerkt worden aan standaardisering van (verwijzin-
gen naar) voorwaarden voor het gebruik van zoeksystemen.


